
!HU: -
SA lı ! 

SJ:!\°I: 

6 
. 

1934 
"r&~~ 

. ~ 

. ·- - • Turt:l' 
SAYISI 

T'-1. J( t .... 

1936 No. 
TEILFON 28 TJ:I,(lRAF 
-- -

Jlıl< !\{. %0821 
ı Temmuz 1942 

İatanboıl 

. İDARE %3300 Soıı Telıı-at 
.. 

1 
ADRES: 5 o\UO'\'l:: -- --

Ca!1~doğ;u s~.ıel·k: 1400 
N lll'U~·>S:ltr>llıYı> 

KURUŞ 6 A~lık: 't!iC 
Cad. No. 54 3 Ay! k. "4fın 

Sı:.h p "' 't1.,.c:ı11l·h:rrr~ri: .ETE~f iZZET BENiCE) 
"--~ 

. , . EN SO N TE LGBAFLABI VE B ABERLE BI VER EN AKŞAM OAZE E Sİ Gnzc(e) e gönderilen firak iade edilnın 

RUSYA MIIAlmanla r 
Hindis~an mı? 'aşağı Donu 
Japonya n eyi i geçtiler 

bekliyor ? 1 Rusla r Ro':tof şehrinı 
japonya ,imdiki halde 
manalı bir durgunluk 
içindedir. Bu durgunlu

ğun patlaması yolunda 
Kafkaslarda cereyan e
den ve edecc.>k olan mü
cadelenin büyük bir il-
gisi vardır. 

• 

E.TEM iZZET BENiCE 

Almanya bütün dev sikleli ile 
S<>\·yet Rııı;yayı şimali Kaikas}a• 
da sırtüst.ü getimıiye gay~t sar· 
fode~k('n ikıi SU>ll ıihiolerl )"OTU

yor: 
1 - İkinı:i ttphe hemen aç.ıla

bilooc:k mi?. 
2 - Jaı><>nya Rw;yaya saldıra

rak mı?. 
lkin.ci c-ephenin h<;men açılabi.

),·ceğin~ .akıl erdirmek giiçtür, 
İkin<:i «'Flı" belki de, Alman • 
Rus müeadelesiııin 1942 ye haiın 
ola;cak nibai nıücadel~i SO!i.'"...:il.a 

udar a~rlınıya.;ak, aç>lamıyacak
tır. Amerikan \'e Lı;:iliz ha1k ef· 
kıh.ının gösterdij:i bütün titizliğe 
rağmen ,jkinti oeph-c açılması ta
lebi. resn1i salalılyetli agalarda 
lı.at'i bir tas\'İbe hımilz uğramış 
d<'ğild1'r ve galiba müttefiklerin 
finıdiloi halde menfa.atı...i böyle 
bir ta~vibi de amir değildir. ikin
.; ce~nin a~ılabilme§i için Al· 
m.a.n ord11>unun çok daha yorul
ması \'e yıpırarwnası, Alnı.an mil
i.etini,, il%üntil ve ezint.i:re u.,ara
ması, demokruyalann da ram ha
urbkh hale gelmesi gfl'cl<licfo·. 
Şimdilik oha olsa garpte ve Al
man ııe}ıirleri üzerinde Hıımlıwg'a 
yapıldığı gibi binl<-rce ton bomha 
yağdıracak akınlar )·aprkı.:al<tır. 

Bu büyük olçiilü lıav• ak111laırı 
Almım <mai mües,e.>e.kırini tah
ribe yarııy-c•ğı kadnr Alınan halk 
maneviyatını da bozmıya yeter 
olabilir. 

Japonların harekatına hil:im 
olan int.iı.ar vaziyoline g<>lin~e. 
bu İIJtıiııann manalı hiır de\W t<'Ş· 
ili! etmekt .. olduğu aşi.kardu. Jıı.· 

porıla.r yerleşip yayıldı.klan böl
l'clerde bir yandan *]etme"' ıııu
Yasıİ.la inıkinlannı tesise, n1iida .. 
faa ,.., emniyet tedhirlerini almı· 
ya çahşırlar.k.en bizim şahsi görü· 
fiİmÜ7A> göre bir yandan da Kaf
iı.""Yada cereyan eden Alman -
Rwı rniicadeksiniı> gelişimini de 
büyfrk bir ilgi ile takip ediyor ve 
hattıharı·l;dlerini hu miroade!e
nin sey-rinl' göre a)·nrlı:·arak bek· 
li~·orLar. 

Japon '1lnın bugünkü aurumun
cla sonı bir dl'ğrl, ikidir. Yani, 
merak mnzuu: Ya lmz Rusynya 
mı sa~ıra<-ak!. sorusu j)., hulasa 
~ilemez. Bu merakı: 

- Hindi tana mı, Rusyaya nu 
saki ırec: a k ? • 

1 bir harabe halinde 
bırakarak çekildiler 

Ruslar iki 
şehri daha 
bıraktılar 

Loudla, 26 (A.A.) - Sim1i,yan::.it.a 
böJgcsınae Aln~anlar n·:·h:"i 'C'ç:.r.-:ge 
mu\a!~ 0~>0i.U,)ıar. :Fc;Ka.t Ruslar bu
radıa 8 t.vıl t~.hı ıp ct!tl~1'1 • ""'C 500 At .. 
man: ôldlrmüşlJ•ıUir. 

,.ORO.SEZDt; tsı:ı)l\Lt'K 
Rt;SLARDA 

Loıı.dı a, 28 (A.A.) - S"1l;ngrad'ın 
ı.ı.:ıtısında devan~ e<i(n Alman ·..a;;L'l'U

zu LlenUıba dogru yapılnı.J\.ıa oıa.n ;.a,... 

•t=uz ı<.dar ~;d<iel •. tici;.:""· Masko\•ıwlan oenıtba doğru ha re~ at sa hasma UTJıumi bir bakış 
Alır.aalo.r Tt>ohiı• n<.h:·.n· g.:ıçti~{J1_1 ,nl .--------------------------

addia ct:.n('kt• dirler. 
\·oı'O!l't.:z'de üs1oün~uJ.; eıAn Rt<sl.2.rın 

e;tr.Jedir. 
tr MISIR CEPHES İ 

Hamburg 1· 
l\!..xıkoverian b!ldiı-, :~ue gt.ı':"P, Rus

ıaT bı..ı kc: ır.dı.,: ct:~'°ı h' yt:.den .Cı:ı.ha 
· ; lerc.r. 

rnu.ç·tL •'. 
Ka!..aia:ı c·'ı:!ıesıı de l:- ... 1.yt.:t ol- ı H b 

l!giliz ordusu 
ara e küçükmikyas· 

Halinde !' 
1
ta bir taarruz 

DO:'< tZERh'DE ADI \:\l \R 4 
KÖPJtLB'\Şl KlRDU.A.R -

\r•ş.', 23 (ı\ .• \,) - .Al.1~an kıuvverl~r:i j 
flınW, bütüa Dun Dfhrinin a~.-~ı kıs
m:nı kıontr<>l!c_.ı a1t.·la a)n,*'a~ır. -i 
köprüba~ı yapı}mıştır. Don r.r;.hrl kıv
r.1ı1nnıda A1n1an \.~ r..·rr.en k· .. ;V\"Ct!eri 
dÜŞl'n:lnı ochirdcn Qbflye aiJmı.~·lardır. 

A1..'nan hava lruvvetrıeri, ~li1ncl:gi
ne iör,', KaF..;,.lsya.ya giden QUtün yıl} .. 
Juı tahrip etm.i;;Jerdir. 

Londira, 28 (A.A.) - R<>tf:<>f f"l1ri 
(Dev~ır.ı Sa: S. Sü: 3 de) 

Başı kesi 
deden ayıran 

genç katil! 

•• ov· 

Cinayetten sonra 
"M ı d. emnunum .. ,, ıyen 

cani deli mi ? 

İngiliz uçakla· 
1 rı 170 , 00 0 
}~angın bom
bası attılar 

' Df t er tayyareıe • 

ı
. rln ber biri iklıer 
tonluk bombalar 

ıavurdutar 

Lontrra 28 (A.A.)- B.B.C. Al
manyı.n•n bıiyük Şımal denizi 
Ümtnı <· •ın Hamb11zga pazar ge

cı. ~i İrgil~Z bcınıilıı rduna.n tay:;ya· 
n.<I tar~Ln<İan yapılan akın 

IDl'ı·r ı So: 3, Sü: 3 de) 
Xa'Ll11i. 28 (IIusu i) - KaLBnıı· 

zın lforsuıılu köyünden l)-lchuıct 
oğlu Hasan Cengiz i.>minde 18 }&· 

~ında hlr genç aı·ui köyde oturan 
sı.lıbat korucmu :\Iilaslı Kiizıın 
Akı·urdu val~iyane bir şekilde 
öldürın~lür: Ilaı.oan Cengiz e\'Ve· 
la bıçakla KBzımı ba~ının ve vü
cudunun mııhklif yederinden 
yaralamış n nilıa)·eı başını kesip 
gö\'desinden aymnıştır. lle'lllen 
yaka lanan katil •orgusımda abuk 
sabuk söylenmiş v<': 

l Sırp Çe-tele ri 
İtalyan silahları 
kullanıyorlar 

•- Bu ~i yaptığınıdan mem
nn.nuın.• denıiştir. 

Ci.na)ete 6ebep yoktur. Orta
rnektep derecesinde tahsili bulu
nan katil Ha«an Cengizin akli 
mu\'azent.-sinden ~iiphe edilnı~k

tedir. 

LoPdra 28 (A.A.)- B.B.C. Sov· 
l)'Ct l>li< l:aı·ct büro~UJJ3' gelen 

ımalümata göre Bosnadaki ikinci 
İtaeysn cııJusuııa Yugcciav va

tanperverleri me. -tlan okuma.k
tadırla- Bımlar da.ğlara çekilip 

1 tdüw.nandan aPdıkları si ··hları 
1 kellanmaktadırl.ar. 
1 Y~fav m ·ni foankası işkrini 

1 lik:d<: etımege medıur kalmı~tır. 

.-Vaziyet
Aşağı Don bo - I 

yunda savaş 
çok şiddetlendi 

Kapalı 
mamları 

j hareketi yaptı 
Loncl.ra 28 (A.A.)- B.B.C. Mır 

f s.ır cephesinde 8 ine; İngiliz or-
dtı>.u gürılerdenbcri devam eden 
sükunete bir n;Jıayet vererek El
aleırııcyn cefl'ıesinclc hı'cıırna geç 
rn;.~, Alınan hareler bunun 
küçül'.< mik~·aoia bir taamz ol
dııg~nu ve l>i.r miktar ıterl )·erek 
bazı esi•:l:ıı Llır.ıdığını bildirmek
teô."". 
Diğc: tr.~:Uıan İngiliz tay.yare

ler• cımıartc"i gecesi Tubruğa en 
mvraffa.l<iyet1, bir hfü:uım yap
omı~iardı~. Çıkarılan yangınlar er
t<:si gece de devam ediyordu. 

Fransa'da b ir 
'ı Alman askeri 
fr enine dina
mitle suikast 

40 KİŞi ÖL DÜ 
Londrn 28 (A.A.)- B.B.C. Pa

r:S rad~·oou dün ge<:eki neşıiya
tında 73 Paris lokantasının iki 
hafta ik üc ay a.rnsınıda o'.!mak 
üzere k<pa'.ıld.ğını bird'rmi,t'<. 
Triıbün C•> Ccncv i.n,indEki İs

'\'!ç:re ;,4 ... C esi F.ıt.t~.sadaki izinli 
Alman askerler'ni naklerlcıı bir 
.trlrıin nhıra din~nıit J..."""Onu',Juğu
nu ve itıli.3k neticesinde kır!'.< Al
man askerinin öldii.ğünü haber 

al a-
ça or 

1 

Belediye bu sabahta11: itibaren 
lstanbulun iaşe işlerinielealdı 
Daimi Encümen Valinin Reisliğinde toplandı 

Beılediye İktisat Müdürlüğü 160 kiş ilik yeni bir k adro ile 
dördüncü vaklf hanındaki eski iaşe bürosunda çahşaca~ 

Berlinde her 1 Piyasada bu sabahki faaliyet 
gece apartı
manlar yakan 
bir çete türedi i 

ve Valinin izahatı 
Peynir fiatları neye tenekede 30 kuruş arttı ? 
i~e ıcşk.lfıtı ile f aı ımirak:;be Ye !x>.ro ~·e k•ı.,,s: , u : .ıı.. de 

k.om:s:,.(ınlar·nln 1~ 1y1ndan son- buıur.'P>"''C u.r. J;~inl cı ~ürr,( n 

1 Bunların yakalanma
sına yardım edenlere 
para m üka fatı va

de di l di 

1 

ra ls~r.nihulun a-i'- i~1tri belcd:~ bı..~1d .. n S<J!'!'a her gün :-,, ahları 
yeye devred.Jmiş bulurunak.tadır. Döroiincli Y .. k.f Ha'lır<:. topfa· 
Belediye daimi encümeni; bu· sa- ni-ra.k ia~e \C' fat m~t:'elerile 

bah i~şc içlrrile n~e;gnl o!rnak n . .:\;Çu 1 o'.aroK; <>i; ~den ",ra da 
üezre Dördüncü Yakıf Hanında b"1uiiJ H~e .çtima ederek bcled! 
i 1ık tqplanlı:>:m Yaımqtır. i§'crle uğra~c3Jct r. 

TopJa""tL.} a ,. cılı r;J asıer etnı ~ ı c D · .. r.,ı s:ı: 3, ~ : 6 d:i) 

S'..oklıo1m 28 (A.A.)- Öğrcnı:
diiğiııe göre Bcrlinın büyük apar
ıtı:'I!anl"rırc'ı h€'1:"'~ hemen her 
,gıc<:e bıiy k yangınla" çıl<tl'asL; 
.g ~ a .) J e'1tl ı;:r ve dil~ürmü~tü,.e 
J1 rr.lt:r bı: m;.ı-l tleı·in failleri· 
r. ml.')daıı~. çıkar ak ü.zt>re za

ATILA 
Ruhlars 

Şehitleri in 
Taziz E ild~ 

bıtava ~& .. "C':.m ('tJl~t·lerini Berlin G b d . 
aha ısfndon is~emiş't r. • eminin attıg"' ı g er e serserı 

Him}cr .:y;ıngın sadizmine rnüp 1 

tel~ \'!.'ya ut iıal'.t arasmda pa- .Jenı·zaltı maynlarının bulıl" 
nik çıl<ormağa uğra~an kirnı;eler• Uı .ı7 &. .. 
d'e fav>if eitigl bu yangıncılar 1 d ug"'u anlaşı ldı·' 
çetes. nıer.ı;uıplarının tevk:fi için l 
20 000 mark mükıafat Wdetmiıştirı 

1 

Londraya kaçan ı' 
Fransız mebusu 

Dün gece. radyoda 
bir nutuk söyledi 

Şehit den·zcile rimiz den bazdarının 
ia,mlerini b i!diriy oruz .. 

ç.. "6dı a ı,, Boıı=noa bı:: ta\ ·;n da- ı 
l.ışı .,,,_ :nd.t e b'r 4 ı.,c-
ııyJ..o-.ık bir daha rôik.rr ?J·.ın <..\.~ t.":,y> 

1 
d..,,,clt"1Uııdıa ~!ini dl ı:<n 28 zat t ve 
~ir .. ha!:r.a;Jnı tj,zıC tço :iw-ı s.:lClt 16 ı 
da Gö'~•<t Y'ILI lZ •• tlrıu.d.a h:L.i.'1 
b;r iiı!ilal y~pJi·~ı:'. Doı>o.ıı:ır"" Kıı-

'."8"danı _..,,, ra\ ŞıiY...ır ~n. imı.t 
ü,.. lk'ı 1 X:ı.-nıında" t v...: 
'e _s...,kuy... Re · İc:tanbu o n g.c.:en 
t:l' -.ı l"''rr ve ka.. :""aman duunyn•,. 
n:ı M.L tk....ı.ı"'1man cvı-~ h er bu
l;rı l '·le'"ı 1ıu m s..n:e Qe;ı.z ba!ldo ... 

(Th1'amı Sa· 3, SU· l de) 
Lor.dra ~3 (A~o\.)- B.B.C. cÇar 

IP"'."n FransLZlar. ın lideri Gene
ral Dö G<ılün daveti üze< ine Fran 
s&do.rı firara muvaffak olarak 
Loıodra•a gden Lİ)'Qn meh'usu 
Fil"ps ğcce rad~·oda bir nutuk 
s&;1em~\,r. F.lips ezcümle 'de
mi"tir k : 

==========================================-=-==== 

<- Fran ?. •ın wa~l(ıkı>.vctinden 
sonra geçen ılk on iki aycla Fran
saGu n"!ul:e.Yerr .. cıt antım1~ ve g'.zli 

m"'-ıı:nı Sa· 3, su: 5 de) -----.---
P ara almadan 

Büyükad da Bir 
Tehdit Hadisesi 
1. . "H . mza ycrıne an çer ,, resin i 

kömür beyanna· ı dı< v·~k.06,nl'I' tnhkıka:ıte meşgul-
. · t t"k t Tehditcaler ele dür. meSJfll as 1 e • i Büıyükacbda G;:ller s<>~ •1ında 

konan bir mektupla bir 
karı kocadan 1000 lira istendi 

h 1 ı geçirildi 4 sayılı köstııte oturan Ba' Sı-
mİyen m a a e 'ı Zı.bıta , . ., ""ii<ldernrnumiEk dıka evw'!k. gün Ada .ıx anesiı 

m Ü m essili ! _k_ü ... _._a1ı_ç_a_tt_·._n_•a_:_1rn_.i§_b_a-_· _:_e'_,, ______ to __ - _. _s_. __ 3._s_a_5_d_ı·J 

~ln.dt'n köınürii ihtiyaç beyan
nameleri.uin bazı hail.. birl:kleri 
tarafıı:dan para alınnıadan tas· 
dık edilmetlii:i bakl;ında bazı ~
kayetler ) avıltıuılır. Ezeiimle Tak
~ilndr Çeşnıe sobak 2!) numarada 
oturan 8. Ucfıl Ô'l(iirel, mNJ..-iır 
n1ahnlle n1uıucsı.;illiğini yapan ve 
Be;voğlund~ 'l'ııran caddesinde 35 
nuınarada oturan .. ismi ,gazete
mizde nıah[uz . :ıatın beyanname· 
sini tasdik isin kendisinden 1,5 

[Ç S ·a C 
Muha l if ve 

Kahraman 
NECİP FAZIL IUSA.KÜREK 

8 ir uğultu helC'wnu; 

ahlak fazahaıl .. rinin en 'i"ni nıok
ta!tı ... 

Ş<'klinde ifatklrndirmck dalıa 

doğrndur. Dünkii yaı.un.ızda.Al
nı:ın ordusunun Kafka ]ara saldı· 
rı~ındaki hedefi tebarüz ettirmiş 
ve Alman genelkurnıayırun tutu
nıunun daha ziyade Sovyet Rus
ya renup bölgesini ve lnı;ili7. Orta 
ve Yakın :;>ark İmparaforlıığıuıu 
•""'n· .. çhi pcŞn"; yıkmak emeline 
dnyandığtn.ı belirtmiştik. Bu plan 
t.ıha.kkuk safhasında mu\'affak 
olduğu takdirde Japonyamıı bi
ımıd merhalede Alman ordusu ile 
•I " ınak vt muvusala tesis et
mek inıldirum arıyacağından ve 
lltib, . .,, n,.,ufaatinin bu oh.cağın
dan fÜplı.- edikınez. O halde, 

[Bııgiln öğleye kadar ge
len haberlere göre] 
Alman kuvvetkrlı-Jn Do.. 

netz ilıe Don ır.ıehrinin sağ dir
seğine kadar olan geniş ara
!lliyi Rus kuvvetlerin<len ~ 
ğı yukarı teınizledi·k1eri anla,. 
şılzyor. Sovyet tebliğleri de 
bu arazi dahilinde Smiliansk, 
B&ta.isk, N ovoçerka&k gibi şe
hirlerin tahliye edilclığiuıi bil
di.mı ektedir. 

Çürüyen kazanlar yerine ye· 
nilerin ·konmasına başlandı 

1-
(Devam.. S•. 3, S • 6 da) 

- Filan gazote ınuhali!tiır; 
onu seve-rinı ! 

- Falan muharrir m~ h:ı, mu
haliftir; ona bayılırım! 

Ifa!ka isıcdi~i kadar sevinı.."iİZ 
,.eJa l)<'\'İınli ı:!-eJsin. h:ı~tnki ida
rcniıı hak \•e kı~·mctleriııi erk<"k• 
çe. inı:;anca, nanıuslnca, ce~urra 
miidafaa ctnıek ,.,, ~·ine baştaki 
idnreniıı haksnlık '" J.ıyıııebiz
likleriui erkek~e, in nca, ı.amus• 
lU<a, eesurca tenkid etınc!i! İ~t<. 
mnlınlefeıtcu; lıaı ;,, kudu;ı: ,.c ~ 
,,j muhal fol poli!ika>uıd:ın cıı 

iaı1a iğrene~ secl~e btıdlll'. 

a - Uzıuı bir mukavemet har
binin tenıinı, 

b - Her türlü ha)·at ve maden 
ınadd<'~iuiıı Japon kaynakların
d.an Ahııanyaya kadar gelebil
mi!:ti, 

~ - Davanın Mihver hesabına 
A \"fupa • As) a - Şiınııli Afrilrada 
bitirilmesi ve bütün bn bo1gel<>rin 
l\Iihvu nizaııuna ve işbirliğine 50· 
kulınası, 

d - Anı:lo Saksouluk ilooı.l
ıı.in saldırıuılBTJ karşısında kuv>et 
lı<-raberliği ile mücadele edilum 

(Deva= Sa: 3, Sü.; 7 tiel 

Görünü~e nazaran, Alman
lar aşağı Don nohri boY'Uı~e. 
!kurmakta oklukları köpl'ii!OO
şılarından karşı tarafa geç
mek, hem bu cepheyi arkacr..ıı 
y>lmn:ılk, hem de S ta '.iıngnıd'ı 
şimalden okluğu gibi cenup
tan da "'1rmak hedeflerini 
gü tmek:t €d irler. 

CDrvamı Sa: 3, Sü: 4 del 

Balat ve civarı halkı hamamsızlıktan müşteki 
Ba'at~aki halik hamamı bund\m 

bir sene evvel bdediyc tarafın
dan kapatılmıştı. Son zamanla,r
da bu civardaki Hançerli hama
mı da sah :l>i ta.ra·fından kapatıl, 
m>Ş olduğ!J!ldan B~lat ve civarı 
halkı hama.m6l~lık yüzünden sı
kıntıya dü,.'llnÜi#(Ür. Diğer taTaf
tan Kas•ınpaşada kurulmuş o1an 
hafl< h.ıınıtm' da tamire muhtaç 
gö:iiJdügüııden yine beled~·e ta
rafındnn kap:ıtı'nıış bulunmakta
dır . 

Böyl<C'.iklc belediye tarafmd~n 

açılrn1ş olan iki halk ham~ı da 
;foaJ:) et.ııi tad ctm~: bulunmak 
tadır. :ı3iitç.c vaziyeti yüzünd<Cn 
Ü ;küdarda açılması di!~ünülmek 
tc o!~.n hal!< hamamın<ian da vaz 
tı~ılm ~ .r. ·Bu s<l'oah kendisile 
ıı;örüştuğüt:'lürz boled;ye sllıhat ı ş

Jerı rr u.dilrü bu h ll6't'a şunıarı 
söyleııııiştiı: 

,_ Balattaki ha!D< hamamının 
kazanları çürumüştü. Uzun a'ra
rr.ctlan sonra eski saraylarda kul
lanılan çok büyük iki kazan bul-

{D1.'\ ~..ı S ... J. Sü: 5 drl 

KlSAC..A. 

A yda bir· m i lyon! 
So\'"'·•e'tlerin tddia:;ına eö!:e s.:tn iki 

ayda A;xa:ıla.r ik~ miiyon myiat ver
mi.ş:ı•t'. B•zim ır.ahut dıa bunu okumuş 
oJaca!k ki: 

_ Akaca."lt ..kan daırr.arda. duI'rnnz. ve 
tabiat;11 l<an'!:nhıına h\lkmıedilemez. 1 

Bu itibarla. Rı.:EJar;.n d.::., 4'\.hoond.~ın ~.;. 
bi,.,l>irleııi:-.ıı kırnw;arma benim bu- w· 
~'ğ''m o?&naz. 

Dt'<iıkten ,90nra, ıunu ilave etı;~ 

- ArT<'ak b.;nim r.klımın ·=· dlği 
bi ı:ôk'ta va~. R' ı~r Atn.1en z=tytaUnı 
son no('ftı"ine kadar hesap edebiliyor- • 
lar da acab ~ 'n>rıkine gel.ince 
t\.l .. p rn.akU_y, leri fyi çd.llıŞlrUyor mu:. 
C u nk il, R \.IS z.ay •atı ha:).~ · ı.nda:ki BalU fi 
rııı::t•"l!lara h en iıemen tı,;ç rast!e-
l/.JyVI'JZ, ! . 

.A. ŞfKİB 

ç .. nt Z>mandaııheri halkm 
böyle düşündiiğünü, böyle konı!§· 
tuğunu ,-e alakn ölçüsünü bu t.arz
da canlaud~dığırıı sanırız. Böyle 
bir zan, hem halk üolünde zanla
rın en kötü,ü, hem de sciil bir by
netin keııdi ticaret ı;e menfaat 
emeline arrul.ığı istinatların en iğ
renci .•. 

Sadece rnulıaldet için muhale
fet kadar, hiç-bi.r şey kin hiçbir 
ŞC)' nanıns...c;lı'ZlB deı;i1ciir. 

Sadece bir ('.'<"fs..j Enımare) )iİ· 
zünden baştaki idarenin (Nefo-i 
Emnıare)sine ratnıak ga~reti; tü
feğini zabiti görsün di) c dolılııran 
ve doldururken yere alıp kaçaca
ğı Wıu düşünen sahte rnıan miida
f.~ısının dcreg>eı>1diz ki, ruh \'• 

Bu seciye, hak H hakiLattPn 
ba!:l<a hiçbir kutba hn~h dcğfüli:. 
Ga2etesini süriiın ~·apnıak i~in 
ınuhale.fet e<fac;ına bitrlindlirn1ez; 

ve i.c~hında lrnkkın müdafnası i~in 
canından. ınalındnn, n1l•\·kiinde 1y 

n1cniurj,yetinıl..-.n 1 ~olu(;unun t'ocu
ğuun çor has:. na 1.adar ht"r .. eyini 

feda etmd.tc ı .. rN!diit dıı ıııaz 

İnsanın kıl farkilc deli ve dahi 
olma.: gibi, i~te kıl fıı.-rkf!e sahte· 
kıir \ckalıran, .. n ar "ndaki fark!. 

Bu kıl kıttlar farkı, hakkın da, 
lıallmı da. idaren;n de ı: , .. her 

zan1an görur; 
ı:östcrnıeı:. 

fal:at her L.ın1 .. n 
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HALK FiLOZOFU 

GÖREBİLMEK 

Dünya haobinin başmda'Dbe
ri, memlekette çıkan ,.e hariç
ten getirilen her nevi madde 
ve qyontn mütezayid bir fiat 
~ üksdnıo grııı!iği çizdiği ma
liım 'c '4ikanlır. 

llir ) ıl kodar ev\·cl, ba.z.ı !Nl 

lithiyetli af:ızlar, ynlıı.n d~• 
dan gelen bir kısım madde ve 
eşyanın pahatamlığını ~öyle

m' ·lcrdi. Bu iiadc yani.şu. Güuı 
gibi oçık olan hadi!>eler i.sbat 
\C delil ister mi?, 
Bazı ı;üzlcr, iddialar vardır 

I.i, sö)·lcndigi zamanlar, zihfo... 
1 ·rde bir düşilnc:e, göniillerde 
lıir ümit "' teselli uyandırır. 
f'ıı.kat, hakikati. 'fa de etmez. Bu, 
politika aj;ozıdır. Biliihaııe, za
nıan 'c hiıdiscler, o SÖZ'lerin, 
o id d · htıı .k>.mı laftan ibaret • 
oldııgunu tne) d a koyar. 

l\lemlcketin iktısadi hayatı
nı, fiat lıareketlerini, geçim 
' 'yellerini alakadar ed n 
S<Jzlerde, blıce, politikadı:u d2i-

REŞA?" FEY~ 

ma kaçırulmalıd..t. Mesela, bir 
yıl evvel söylenmiş şöyle bir 
dinıle: 
•Hayatın daha faz<la pahalan

mıisına meydan Vilrilmiyecek
tir. Fiatlar normal bir hadde 
tutulacaktır.. 

Aradan bir yıl geç~tir. Ha
yat daha fazla pahalanmış, fiat
la.r anor.mal olmakta devm et
mi-ştir • 

O bide, yapılacak iş nedir?. 
Ne yapmalı, nasıl konuşmalı, 

hadiseleri nasıl izah "" üade 
etmelidir?. Bizce, bu mevzula
rm, bilhassa böyle fcvkalid.e 
:ıamanlarda belagate, hitabete, 
edebiyata asil taba.mmiilil yok
tur. Hadiseler olduğu gibi gö
rülmeli ve siiylenmelidir, 

Ancak, bir hadise oldugu gibi 
görülüp SÖ)"leDf'bilnıesi için, 
evvela, o hadi..eoin olduğu gi
bi görülebilmesi lazımdır. 

Goliba, bizde, biitiin mesele 
de budur. Hü. nüniyetimiz var, 
~nerjimiz var. fakat .... 

-===-==================================================== 

tsrtrçu.iK 
KALK.Ti 

Bir arkad~ miljde \'erir gibi 
söyledi: 

- İstifçilik kalktı.. 
- Yok, camın, dedik.. nasıl 

cılur?. 

- Gazetelui okumuyor musu· 
nıız, baksanıza istifçilik yerine hep 
ciddihar•dan babsediıorla.r. 

BATAN 
Giill-DLER 

Ajanslar hazin ha.herler veri
yor! .... Bir telgrafa göre, her saat 

ba,ında bir müttefik gemisi batı
ynrnıuş .. fena şey. Günde :!4 gemi 
eder. Halbuki, bu miktar ~ni..i 
yapılamıyor. 

Ne yapmalı acaba? Saatleri 
ko turmalı, bir deJ:il. °" saat ınô 
ileri alnıaıa?. 

UMl!;l1İ 
HlKÜM 

Arkad~ımız .rıayrı Muhittin ge
çenlerde yazd:ğı bir fıkrada şö7-
le diyordu: .narp dünyayı aptal
laştırdı.• Bu, rol< umumi bir hü
küm.. herke..W aptallaştığı iddia 

edilebilir mi?. Bil.itkis, ba2ı ticaret 

eıobabmın güderim dört a~tı. 

mi:-.ıct 
CEPHE 

İkinlli cephe as- lması için Ru:ı
velte bir milyon in-san mektup 

Jnzmış.. bu haber etrafında muh
telif fıkralar intişar otti. Bil' de 
be.ıı ) nzayım, dedimc 

"1el..1upları yaıan bir milyon 
:ıatı askere alıp derhal cepheye 
sütınel~ işte ikinci cephe açılmif 
olmaz ıw?. 

AHMET RA.UF 

Posta, T elgral J)e telefon 
memurlarının terli li.tui 

fu'-1.a. telgraf ve telefon umum 
miüdtır~ü reri'i müddctllierin.i. 
ikmal etmiş ıoılan memu.ıGıııırın 
teni e1melerini temin için bir 
liste bar etrnelı:ıtedir. 

ısıra el koy
ma kararı 

31 Ağustosa kadar; 
muvakkaten kaldırıldı 

M;scra elk.omııl'ması· hak'kında

ki karf.rın 31 ağusros 194.2 taribi
Df lwdar mııvakkaten mer'iyet

ten kallliıı.ıılıınası. !Koard:iııasıywı 

heyeti tara.fındeo kararl,;;~.rıla

rak allıkadarlara bu şelt'l<le teb
•·g.ı.t ya.pı1irmştır. • 
Maarif Vekilinin ıehrimW!elıi 

tet ilikleri 
M~arif Vekili Hasan Ali Yücel 

diin ö[:"..cden roııra maari!t mü

diirlii[:ilııe gelerclJc Vekalet mü
fett~rile bir jx)plantı yapmışıır. 
Jıu meyaeda bedin ter'biyes;, i~leri 

tıakk.nda da Vildan Aşiroen iza
hat alıırak ııp;ır işlerilli tetkik 
enı<$fu'. 

Vilayetler beden terbiyni 
muallimleri için Haydarpaıa 

lisesinde bir kura açdıyor 

ÖnüımfuxieJti hafta Haydaııpaşa 

lifı~sir.&! \oi.ııi>yetler beden terbi
}'eSi rnual111mleıi için biı- kurs a· 
c;:ılması karanTaşt:ırılrnışhr Gele
ce1< rr,ualli:ınlere ikamet yevmi
yesi de ven'lt"cektt;r, 

ray asız tedbirler 
SaıA:e ve mcyva Halde t:ıtu:a ile 

sa!~11ycır. Bu Iy.ı, Fakc..t, dışarıda pe
rakende s.."'\ışla"1a !atwa .ıe iş görü
lt"me<. B6yle bir f1>Y kabili taı.ı:.:k de

tildir. N>leGıı\m ~r. ~ kilo ll!'

mut alaCtikısın~ blr ,;e ta.tura. Sonra, 
hPr atıcı ok\l)'\lp y32in\a bllir mi?. 

Farze<l'nlz, !a1ıu.n ıı.W.nırı?, San 
ç'ıım~li Meımı..t Ağa .• Bir daha o sa. 
tıcıyı (SPyyar ise) neı<ede bulacııt<
eınız!. F;atl-eri mu&y"yen hadde tut.. 
malt, yükse lınuıUıo mMi olanıc için 
~ çere 1 er, daha osaelı. .,. praUlı: 
te<IW)e r almalr Uzım<hr. 

BURHAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 45 

AŞK ve GÖZYAŞI 
Yazan: SELAMİ İZZET 

BİRİNc1 KISIM 

- Yusutu d~rum. Artık 
ıwrtr.m ya başladım. Kenan b~dı•n j 
a ::ıa.z sanlŞ'Ordum, ayrıldı. Bir ço
CUI< ç:Jam..z, boy..e b<r f!'Y yapmak aı<t 
J:Wan bıle ııeçcmez diyçmımı, ;yaptı.. 

ıı:dd tini biçare rııaaum yavrudan çı-
dı 1 ne ır.alilm? ... A.Tiı3t ne dil

oüneceg)flli, nf yf: bfi.k.ın~eğim.t bi~
m\YOl'U ... Bcy:>im ç:ıtlıyor. he.eyle g:
W' çılı:. 11c~'!ID. .. Bugünlere yeti. 
f;)OlT1 ""Z oL .... yd m' 

, , ~, ağır bir yJlcUıı eltmda ezil
mış g bo 'kı bü:d •m durup sustu. 

Ali odada bir 111 ğı. b•r yuk.an dola-
111< r, arada nrada genç kacıının ya
n. ,._ ge~p durıı;yor, il• ~Y suyloııı.-

)'<l ıl"' 
Derin .,. .....,;,,. lı: uzun m!ldıkt de

vam e<:tl N 1" yet Ali dedi ki: 

- A,-lı!t bcn>m de i<ıalllll> kanadım 
k . Bt:n de utılı: hiç bir ,ey ya-
pı: !>Ol'Jlll, O !umu 9(ll< roceğim 
ııe d On n ie oşlceooe ôçitı.dc 
yao .. :ını dY!ıu~e d.• olcyo-

rımı ... Ya açsa, ya suısuzea, ya ~ 
yıp !<ıwı:nyoma di:re düşiln!lorum da, 
beyıılm zıooklıvor; Hı~ıı.rı ku
ld<laana ae~')'Oldu: Ö~!... Diye 
dua ed.;-oıum. EngiMı de benden 
beter b•r ha:de oldullu m~ak. .. 
sen ıa ııtı:;aliğc bal< ki, 1>'1,'lbaşa ver<p 
bir>biri.ntizl teselli etmıit saade~ııdeıı 

de maıhnmıuz, evet, iki dertlinin bl
r.it>i. ini t elli etmesl de bir saadet.

et'. Englru ne zaman ... ~ nasıl göre
bi <.-C.Ct;lrru de Al4h bilir. 

Se\ttin sıwımuıt dinli,.,,Uu: Saıti 
ke"'\di acısı kendine ;re<rniYomnul gibi 
başkasının acısuu ıloı ~ 

Bir arallk Y')ıind<o tıcladı: 
_ Ben de artık ne ;ıoap3"'lğımı, ne 

SQYl(yecc.ğlmi ~un! Diye ha!Y!<ır
dı.. Keaandan hiç bir h bcr çılanamA• 
81 1>eıu çık: rt:yor .•. D""1etk ld, ba~ 
bı r loi>dmı ..,,.;yor... Eğer haya tuıda 
baŞkıa bC- kadlz> olma<aydı bent bu 
kadar Ç!!buk unul«naoıdı. 

SC\·;:-n ıl çil<ıde:ı çık<ı.ran dıüşünı:ıe 

-. . ..... . . - ~ 

9;. •. •• :~'6~; 

Ama11 bakllal, 
canım bakkal .. 

Pirinç seı:'beat .atıJrmya ~Ja<ijo

- soıı;ra, h<..ık<11, ucwılar, chyc, ümi
.,..,,,;ıli, Narlı 56 kunş, 66 ya bağ

JanınlJ'a da raz.:.yız_ Faikıat, nerede o 
gtinlrr?, Yıne ılk,en yerlc<'de 120 
kUl'UŞ!an p.l'inç alll\l}"Or \"e balak.al e
feoıli yını• ııazl~ yiııc velinimet, yİnl' 

nıiliaJı.r '"' .Jtimae eder tavı.ıiı, 
Bal*:! ları:n yannu bin minnet v~ 

Mtifsa< ~e l:'dl!oyor, !lıtrbı.n tıaıın<ian,. 

beli b;;!;k•llann hUJ"U ~'11 değişti. 
Onlar, aL--nelii o!dJi.ar. ııaıı.ıa, di;re
bilır·nı ki, bdck:al, kib:r, az.ara.et ... -e 

ı r.a..~. l:ı.l<si :;olorl~ı·nı çok1an 
ge?'ide bıraktL 

Öyle bl'Akol, r w.r k~ m(lşteri;ri 
ha,\llzyo0rıar, Pa.Y ıyo.:lar, dilttarı.c>an 

kvvll;)"Orlar Mu.:ıtc"İ ı.av&llı ve öil,1l
re rrrilstc ,...ı, rllzıcııe pera>ı, bo~ynunu 
bll!k:erek •li!klilm pl>klüm k:ap:rla:ı çı
l<ı,p gidiyor 

B:ı.kkalı f.U. kızdu-nzyoa gelmez?, 
Ne yapob> raimz, b &~ ... EEniz
den ur ge •r, şl«.lyet edebilir misiniz?. 
Ne h<ı<idin.lze?. Bak.<.al bu... Oıv.ın 
htllanü, r:!ufızu altında yaşamı.ya 
mccbursurıuz. 

Di; u ı cm:ıB1 rivayet ede.rlı'.r ki, ba!<!
kal !rel"'1CS"1m llS'l <bak - Al> <Ur. 
Bir mala b~c"J.las nız, mnra alac<'.ık
SlJllz. Fıı.."tı:ı. t, bugilniln ~ Sll<e 
malı ıı:oct~niYt>r n ? • 

BID !'ll >'il ..ıiğı\:ı.<lıı.n ııaı.ra, aıt

IJllJ"a nızı oluım, arkada, 8f'.ltald v«1a 
Yukarı depodan liltllen bir parça 
çııka.np -s&flm ona yaJnıv. """' yapı
lan bir hıısu&t muJmel edJıBı ve ha
va.>ı içinde- tı:ırt~r. 

v"'""''"'" n.e l.1zım Cf'·•r?. Mal onun 
delil mi·:. Ke.ytiııin k!Wzyası mısınız?. 
Vc.rmı!z, veı:ıınez.. Siz ne kll.rıoırsınrı. 
size !)(' oluyor?. Nihayet, ılz, bir müt-
te.rfs!niz... . 

Size i.oledli<Di> madde iQiı:ıj 
- Yok, dese,. 
Ne yapooaic;m.ız?. Olduıtımu ~ 

edoe!>i!ir ınlmıi1.?. Tıpkı, Mallbuat Ka
nun unJalci lb:ı.!carct daYalarma ait bd-
4rum gibi, bu dır, <'611sen idıatı ca.iz ol
mıyan cryli'rdenclir. 

Aman, b.tia.lı kı4'llı.mı.aym. onwı
la !>Of re~. kalbini kırmayın, bir 
dedl~'ini ild ıelııneyin, sel':lnn cWıa 
~tın.erli verizı. yü~lln~ deha fazla gü

lün, &ricasını - fazla ~ym, lil
tuf, inayet ,~ trve<:cilhünoe daha Q<ık 
mıızhıır olın.,. ııalışın ... 

Bakkal bu ... Boru mu?. 
R. SABiT 

llfuhtelıirler halılıındaki im
zaau;, aJreuiz ihbaT mehtap
ları muameleye konmıyacak 

!Bazı ticaret eııbaıbının ellerinde 
'ln•hınan t"mtiayı fazıla fiaUa sat
makııa oliıııld!.arından bahisle a· 
i!akadırlara ach-eaıiz, iıiılAslZ 

ırot>kıtııplar g&den:lliiği anlaşıl
rıııştır. 

BlL gibi ihbar ve şikıeyetlerin 
tııhkik mevzuu olrub:Jımesi için 
iınıza \'e a.dres.lel'inin tam otan.ası
na dikkat edilecek ve muhtekir
JJ;e r ha kkıntlaki ooressiz ihlbar 
mektuplan muameleye hı.nm.ıya
c~k:tır. 

Kars lisesi müdürlüğü 
(Kr.r.s 26 (HU6ıısi)- E&uruın 

Jises:. tarih \•e <tj!railya mua1!iımi 
Faik 'Bınal lisemizin miiıf'j, '~ü
ne ve tarih, co,ğral;ya muall::mWi
ğir ~ t&yin oluTimuştur. 

1 • TAKViM e "\ 
!tJn·I ll5B UIZIR iiıcrı 1~81 

TEllllllt:Z 
84 

RECEP 

ıs 14 

Yıl 9~2 As 7 Va..a :~ ""' Valtlt 

TEMMUZ 
s n S D 

5 52 Qiines 9 22 

28 
1320 Ötlo 4 50 
17 17 İkind• 8 47 
20 30 Aqam 12 00 

SAL 1 2222 Yanı 1 ~1 
3 47 trnsak 7 17 ' 

de işle blP,)'du: Koc .. ımn kıı>lları ara
sında ba:Jk• bi~ kadın laaıwwl' ve 
tatıa.l"1ill etımelı: ... 
Kanımı suçlu bil.iiğj için a.rtık sıı.

kınacak, çei<inec"k b .. şeyi k.alınıı

rnışb; ondaın. int;kan almak için ken.
dini baıjka bir kadının k<>llarına atmli 
ol.acal<tı... Uzun seneler ka<hndan, 
a4k,ta.n m.:hrum kala:n Kenan, karısı
nın d3 ihanrt eıtt;ğ:ne zahip olunca, 
bu thtiy:ıcını tatmfn rdr«:Jt başka bir 
kadın kal;,j bu.~tu. 

Herhalde bu kadın k""'1lnden da· 
ha genç, da\a "'el bir ;:;dmdı! ... 
Gü:zlm c;";,.~tan kıı~munış, ~ 
gi uykusuzl n saramn:ıımışlı, yüzU 
!kederden kınşmamışlı... 

Bc!lki ooımla b1şb~a v<rip k..,,. 
dinden bahscdiyor!fr, ~ edi:;ooc
lal'dı ... 

Ali glt<nık iilfre kalıktı ve sordu: 
_ Engine ne ı..a.ınan g~i.n! .•• 

5 .. yg;n bllA Jrocası ile bt=ber ya-
şadığı lc:ıdını düı;ünilyoırlıı. Kadının. 
altı s1-ne ıadJk şaa.ığı sanılan ve 
lcıvuzulunca bir Pi.' ol<luPı anq-Jrna
sıcıı ona katfaılr.ı il• gi>kl~DU. du
yar gibi olcy<ndu. 

Alinin &Ullline om:ız silrti. 
Er.gioe ne zam.:ııı g;d<bileceğinl 

bil niyol'du k.i. 
(Devamı val 

H v . ı · 1 M AHKEMELERDE: 

a :r _e a Z ı ~ e 1 Talii yar olanın 
Aşağı Don nehri boyunda 

yeni mühim 
savaşlar ve Rus mukavemeti 

(Yazan: i. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 
Doğu cephesinde: 
Son Alman tebliğine göre, Rwı

ların aşağı Don nehri cenup kıyı
larındaki müdafaa cephesi paırça
lanıııak ve yıkılmak üzeredir, 

Rosto{ civarında aşağı Don neh· 
rini cenuba geçmiye muvaffak o
lan Alman sağ cenahı iki gün sü
ren çetin sa.aşl:ı<dan sonra Ba
taisk kasabasını zaptetmiş ve ce- , 
nuba dc>'~U taarall.Z barekeüne de- r 
vnm etmi~ir. Bu kasaba P.oı.to
fun 10 • 15 kfümıetre kadıor ttnn- ı 

bundadır. 
Rus tebliği Rostof yakınların

da anudane çarpışmalar )·ap.ldı-

dir. 
Görlilüyor ıd, Almanlar bir ta

raftan Don nehrinin kavisi içinde 
kalan son Rus ardcı kuvvetlerini 
temizlemiye ve diğer taraftll'n da 
ııostof _ St:ılingrad arasında aşa
ğı Don nclır;ııi muhtelif nokta
larda ve istikametlerde geçip iler-
leıniye çnlışn.ak.tadırla.r, 

• Iare~al Timoçenko ordulan
nwı,. uzun \'C devamlı ric'at neti
cesinde aşağı Don nehri do/;'U ve 
cenup kıy !arına çekilip ınüdıı.faoa-
ya geçtikleri ve ciddi ınııkav&
uıet giisterdil lcri artık hakikat
tir. 
Almanların bu y1'oi h;reıki'ıt ile 

sağ cenahta Novrosisk limanına 
kadar irınıek istiy<--c:el<lerioe ihti
mal verilebilir; merkez ve sol ce· 
nah ile de Slalingrad \'e tız<ami 
Ejdorhan'a kadar uzanınal:ın ak
la gelebilir. Bu, Ruslr .. Volga ge
risine atmak ve şimal Kafkasya-

• ğını bildirmi§tl.r. Bu vaziyete gö· 
re, 1\1.areşnl Timoçenkoııun sol ce
nahını Rostof cenubunda D<>n neh
ri geri~ine aldığı ve burada ciddi 
mukavemet gö. !erdiği kat'i ola
rak anlaşılmaktadır. Diz de zaten 
Rusların böyle yapmnl:m lazım 
geldiğini günlttce evvel iddia et· 
miıjtik_ 

Rostof doğus1mda Novoçerkask 
mevkiini de Rusların tabliye et
tiği baklmıda bugün bır haber 
gelmiştir. Alman tebliğ~ Rostoıf 
doJ;'lısıında Alman kuvvetlerinin 
Don nehrini geçerek cenuba doğ· 
ru sür'atle ilerlediklerini haber 
veriyorsa da, bu henüz şüpheli 
gör~ektedir. 

. dan aJırıu:ık maksadile yapılabi
lir. 

Doıı nehrinin büyük kavİı;i için
de ilerliyen Alman ve Rumen kuv
Hlleııi bir kol ile cenup istikame
tinde lleı<liyerek Çinlianskaya ci
v...,.ında nehir boyuna ..arınış ve 
nehri geçmek teşebbüslerinde bu· 
lunınuştu_ Ruslar burada bİil ke
simde yeni mevzilere çekildild&
rini bildirmişlerdir; bııııdan M
manlarm buTada da nehri cenu
ba geçmiye muvaUak olduklan 
n lıir köp,rübaşı ruen:ii tuttuk· 
!arı anlaşılma.ktdır. Stalingrad is
tikametinde i}erliyeo diğer lı.<>la 
gelince, bu da Don nehri boyuna 
vannış ve Kalaç civarında Rus
larla muharebeye tutuşmuştur. 
Busltt burır.s.ım iddetle müıbiM 
etınektedirfor. Fakat neticede ne
hir ~ atılmalar.ı muhtemel-

Bundan sann Alman Başku.
mandanlığılll'D wıosll Di.r plau gü
deceği bilinemez. Fıı.kat Mo>kova 
ve Leningrad bölgelerindeki Rwı 
ordulan üzerinde bir netice al
ması icap eder. .lhlıimal, St.alin. 
ı;rad • Voronej hattı İİ'Zeriwle 
Moskova ve Kuybişere doğru y&
ni bir büyiilı: kuş.atına harekatına 
girişecektir. 

Fakat AlmaıUarın Kaflrn>yııda 
Novroslsk _ Ejderhan hattından 

daha cenuba ilerliyecekle.riıı.e, 
yam Ruslar4 diğer nrdulannı ;Jı... 
mal ederek, tokmil Kafkasyayı 
istiliiya kalkışacaklarına ihtimal 
vermek mümkün değildir, 

Açılı -İf ve memuriyetler 
Ankara tapu sicilleri miiıd'iiıl'

li1ğii 15 lira. asli maaşla orta mek 
tep mezun1ıarmdan 2 ikişi aramak 
tadır. 

İki .. at Vekaleti işleLmeler ser
visi mlidürlüğüne yüıksek mek
tep n:ezunJarından memurlar a· 
rmulmak:tadır. 

ıyar sarar yarasını 
1 Baldırı ç.pla;ıın 'lıor;ydi. Yüzii göı:'ü 

tıı:.. .. .'LY'-Jh. ~aııı;ı .a.Ioıfuıa karışmıştı. 
İkl beıoçinln imllı>de yUrizyordu. Bek
~ileı-Qen l.irinin •lin<le, k"6laı" niyet 
çektiren u:y~tı,blıerıtn önü ııailı ka!ı..s

ler:ooı·n varclı . .eıu. mali mesruk, yani, 
ça l llllllı;; maldı. 

Biı11Z SOIDl'a ını.hk<ıme.re girdiler. 
Niyctç; Şeılkt, yü.ı:il 8'Ö'DÜ sim siyah, 
saçı ... kwına kar1111111>ıı olan adamdan 
da.\-a.cıydı, D.ırorun mi;;vzuu.nu 3ö.Yle 
aolaUı: 

- Ben, kuıılara DiJ><>t çeklir!ıım. Bu
gün öğleye doı.,>Tu. bir at'S3dıa', tabla
ı;ı. kqydı;m ... Çimenlerin üzerine şiq
le uııı.ınca otuırlııın. Bir ca.!let bastu>
dı. Uyuya kalmışmı.. Bi_wz sonım. u .. 
)'andım. Et.1ıtı.ıı:ıa: 11:>· ındım lli<im 
t:ııbla sır olmu:ı. O yan:ı. koştum ... Bu 
yana kıoştum ... Yok! .Bcniırnle bCr~ 
b..lr, ım.:dwrlenin QOCu!cl.an da arıımıya 
başladılar. Her zaman oralarda dokıı>
tıjıım iı;in tıın:rlar, Dı»iı:cn, çoouj!wı 

biri lroşa koşa geleli. 
- Amca~ dedi; ıenln ~ra aşa

ğıd:ılki cad<kdc bir ad"'1ı nlnt çeıld4-
ı\~r. 

Hcrııen kW.um. ~en de lıir 
kuroozl.ık d~!im. Çoculdan:lan 
bcnm p0lise yolladım. Ben do gidip 
benim tab!Mı:ı> ya?>nla durdum. 
T~lanın bt;.. !oda blr kaç kış! van:lı. 
Niyet Ç<lli.tirı10rl:ardı. Onhr nlyclJ eri 1 
çEktirip "ü"(iyilnee, t.tılıum başı bo- 1 
şaldL Bu Mtıbın<!I te, ~· b~ına 
alıp gidecek. 

- H~hri, dedlcıL Bir niyet te 
bana çal<ıtlr i:<ıka'hml 

- Hay hay; buyur h~im, 
dedi. 

- Kaça ccktiriyomuıı1 Dedim. 
- Yıüz paTayal D('dl. 
K UŞ(m ağzına ~r d.1 n taneei ven:ii. 

Kuş alı.şık ... Niye1ıl ~1'ic ldlğıdı al
dık. .. Ben açtım. .. Şu ııi:yt)t çıktı: 
cTalTI yar olanın yar &ara.r ,ıarasına 

«Tal'f olm~ya.nın hırsız çalar parasını> 
Tam bl"Oim o.tümp c·kı:Iış lf'biydi. 

Biz tıece!eyip bunu olruıtı:en kal'fl
cL'\rı. da c.'Cıc~a polis göriind(l. Gelip 
bunu yak.ıladıJar. 
M~renrt iıılı:"-r elti: 
- Efeıxfün... O niyet tablası be

nimdir. Be <ı aı<lıQc ısliılu ne!be\'liın. 
Kötü işlPrd,,n elimi ~tim ... Niyetçi. 
lii)e baı;J.'1ım, Bunun tablıı.smı ben 
çalmadıan. 

BülGn mahallıı çocw-lan, tıııblaıwı. 
n;ye!Q Şe\kmiıı olduğunu •~edi
Jer Mehı"'<lin hırsıclılt!.an sabılkaları 
da va.::.Cı. ~Ial'fıeem.e suçu sa.bit gördll. 
~ohmi!I, dört "!1 hapse malhkClm oldu 
ve te,lı:it rd!Jdi. 

Niyelıçi Ş•''° n;yet labl"5ıru eLp 
mahkemt•kn ~ıktı. Ku.:Xloı'11l yüı'Üt'
lk.en, 
fl•li! yar olsllıln yar sarar yarasını> 

Diyordu; benim de talliın ;ya.ımllJ, .. 

Y<ik:9&, tab!,yı zor bulr!I'dum. 
llOSKYIN BEHÇET 

SAN'ATI 

BAIILsLERİI 

GÜZEL 
SERGİSİ 

- 1 s A N ' A TL A R Hfunit Nutt 

MÜNASEBETİLE.~ IRMAK 

:F:slti medeniyetler; güzel san
atUı m: toprak üst iirııde kalmış e
ser1<'1'.Je, lbu:nların tetkikl1!riiie 
an13'lılıı·. Tıt;ıpraklar lkazıJarak 
arkro!ııji ilmine göre araştırma
lar yapı!hr. Bu suretle bulunan 
;;ıizcl san'aUara ait eserler, top
rak üstünde kalanlarla kar:şıla.:r 
ım~'O' Er:ki mcdeniyetk,in tet
kiki ı!e bükum~cr vcrhlmesinde 
daha müshet ve doğru neticeler 
eld~ olunur. 

HI!ld., !ran, Mısır; Yunan; Ro
r.ıa ve Türk medeni~·ctıerinl tet-
1..ik ir:in de bu ~ullcrd1!n istifa· 
de edHm~tir . 

Güzel san'aUarda ve medeni
yet eserlerinde mi.111 damga şart
tır; esastır. Bir milletin eski me
<iP.niyetr.i anlarken milııi büvir 
yeti, !bünyesi, kisııresi; hususiyeti 
ve bi'vl-ece zekası; kahiliyeieri 
dahi anlaşılabilir. 

Esk.t medeniyetlerde ve eserle
rinde; Lbidelerinde; güzelı san'at 
lanrıda olduğu gibi zamanımı:2lda 
dah! benzeyisıleri adaptasyon!an 
ka:dırmak imkanları az<lır, is
tısnalarla tahdit olunm~ur. 

Bir meden'~eti -neydana geti
ren esas unsurlar içind1! bir miJt. 
lelin tesisatı· itikatları da vardır; - ' Giizcl san'a11ara at eserkrile bir 
lıkle <liğer ik: esasın da tetkiki 
M:ı.ın dır. Fakat it k.at'arın o ka
V'!m veya mıaet ar0ı.S1nda muhte
l'f gn:.plar halinde toplanılarak 
tatl..1k mah:ıl:ı"ni teşkil ey•,iyen 
cm iler, dini mabetler güzel san
atiJtı arasına girerler. Tesisatıa
rınıı: ç<ığu da };ne güıeL san'at
la·ı arasında tetkik edilir . 

60 ıncı yı!ldiinümü münasebe
li!e gü~el san'atlar akadevnis.n
d' kurulan seıt:inin tetkiki; lıu 
e.hetlerden eıhemrnılyet arzeyle
mdrtedir. 

Ciı""! san'atların eserlıeri ha
kikat halde bir milletin mroeni
'.l'•'tine yalnız başına bir ölçü; bir 
c;a.< olarak kaıbuL edilemez. Gü
zel san'allarda geri kalrruş; ;.b
dalar veya yar~tmala.r yapam~ 

mı• rl3n Romalıların mimarlık 
ve hı;yk<'ltraşlık tarihlfti vardır. 
Fah~ gü;ıel san'a.tlarm bu şuibe
krir.d~ki Rmnal.ı eserleri, Yunan 
l.larırokindeıı Jıxııpye edil!mişı...r, 
de:ı~ilir Neden bôyle idi? Dün
yaya !ıfıkim olnrn~ eskı fü -r.alı
lar, arlıstleri bile Yunanistandın 
get m·.iş•ıercii. Ser\rf!ll; ilıtişam ih
tıy,-r,ları; umumi asayişi da ele
i'ind<> bulundurduiklaıı gen· ş lop 
rakl,,ıx!a; ü•lkelerdıe; ~klimlerde 

•eırı.t- e)loemek Jilzumlmı; Roma
lıiarın booii hiskrde milli eserler 
ibda eylıemder:ne mant ofilıuştu. 

Cfüzel, san'at1arda geri kalıınış 
R.re'J.&lılar; te5isat ve teşkilatta, 
.,,,..d'eniyetin diğer esaslarında 

büyük mil!J. eserle" meydana ge
tıımişlerdb, l!]delbiyat'ta, asked 
teşkiı.tı11ta; ad:\ ve siyasi usuller
de· esaslal'da R/Jm.a.nın medeni
vet esasları asrımız<la d:ıhl Üni
~rıı:teleroe O<k:uıtutlınaklta; çdk: 
ımillıı; l'ler tat'.afınd~mı dü.'ltur ha
linde kul'lanıllnaktadır • 

* 
y ;.pılan arkwlbjik tetkik.attan 

~ml~·lıdığına göre Rıomeıin şa
lleser sayılan ş'..ir'l.eri devrinde 
Yll'n&n mlmarl..k ve heykeltraş
lık s:ın'atları Mısır ve Asur 1!ser
leıinc.en alınııuş lropyelerdir. 

c::iıel san'a\!arın mimarlı'k kıs
ın:nda Hindularm eserlerinden 
fr ;tün diğer milletlerin miD!i Mıi
delerine az tesadUf olunur. F..<le
b:vatta YunaTilıların büyük eser
:e~ 1.e, kuvı.-etle<ine karşı Mısır
lılarda bu kısım Ul)'lftı. Ressam
lık dahi yine Mısrlıl.arda kuvvetli 
cieğiodi. Mısırlılar; Şeyıhul/beled; 
Rahatey; Nefertürari; Sakrip gi-
bı devrimizde dahi nümuırıe ola
rak alınan büyük heyi<eltraşı1k e
&erleriTii· meydana geti.rmıiş!erdi. 
Yuı:anlılarda 'dahi heyıkeltr~ı
ğ•n yüksek e.•erleri vardır. An
cak MısırlılarınkJni umumi tarz
da ~çememekiedir. 
Bazı arkwloji mütehassıslan; 

gü~~l san'atlaııda yaratılan bü
yü.- eserleri; milletlerin yan ~ 

den: <kvrclenne mahsus saymak 
tadıılar. Teknik bili}·ük ve emsa!
SJ.71 de.-.ıccek t,J,,rteınelerine rağ
mer. bugünkü Birl~k Amerika
da ı;iwel san'atlımn e<k'b:yat, şi
ir; 'te>im; !w>ykeltraşlık; mlmar
lı:, g:lbt kısımları milli birer şa
heser; d*"r mill.etlerce nümune 
c'rcl .leeek eserler halinde değil
dır. GrÇ<'n ·as•rdar.beri devam e
den harpler; aSkeri işgaller; son 
h<iıc!~ne kadar siliı.hlanmalar, mil 
!etleri güıze'I s2n'atlar sahasında 
yeni, yeni ll>ü!)'Uk varlıklar mey
da 'ltl getmmekten alıkoymakta
riır. Bu yüzdaı edeb'.yatta.; re
s;.mde, hey-kefüa.şlıkta; şii.rde 

mı:Jı.telli milletlerde büyük ve 
ş~h<'ser iıbdalar; yaratmalar gö
:ıiln.·eınekıedir. Bu sebet>'lerden 
g'izel san'atlar sahasında mulı.te
li.f mill,,tlerde in.hitatlar Effez.e 
çarpmaktadır. Bu bal, ayni za
manca m;rıetıer<IA!Jm. mad'tlileşme
!.eıin neticelerini de güıtern. 

Taritıteki ıınisal1erile görülklü
J;üı ve<ı1J.ile, yen; bir ·i:ılkıl~, biır 
a:kid~nin ımeyıdana gehnesinden 
sem~ gü:zel san'at1aırlaki inh;ta,.. 
tm geçmesi de mümkfrnciüx. 

* 'l'iırk inkolffi>ı; K.emalliım ve 
Türk mrlletiTiin tuttUğU yeni yo? 
yeni akid1! güzel san'atlar saha
sında ileri hamlelerimizin başla
masına da yol ~-mıştı:r. 

( ii.zel san'atlar akademlsinde
k: sergide göeLerilen esedoer bu 
lhus,.sa canlı b'r mi6aldir. Orada 
Türk med1!niyet:nin esaslarından 
ııdmHlığın şahrserleri arasında; 
bugünkü veya TüıJk. inkılabından 
sonraki güz"!. san'ı>ılarda Türk 
gençliğilliın ill"ri hamlelerini mü
şaiı<:de e<le'biüriz. Bu müşwhe<le
l~r; sergide teŞlı.ir olunan eserler, 
Türk gençliğir>ln yarın için gü
ze! san'atlar sahasınrla büvi>k ib
oalruı; gele<:ek nesillere ve mil
letlf.n· nürmıne olarak kalacak 
sıntat alıidelıeıini meydana ge
tirtlbilecekleri kanaatini vermek 

. . . 

D 1:ş·~p O Lİ T.IKA 
,: ' ,~ . . .. 

Barbe kuş bakışı .. 
Yazan: Ali Kemal Sanrnall 
Vakıt vak:t bu harbe kuşbakışı 

lhal<ıınonın da faydaları olacak. 
I!ı.i'a~ erbabının gü:-tcrdiklerine 
göre b&yle bir bak~ ıüz .rıru;uz e>l
masa. gerek. 1' 0 hsi şöyle tuttur
mnk kabil: 

:S uhaıpte mes.?la tankların oy-
rıadığı rol şimdiye kadar :yaz.. 
malrla bitmiyreek gfb· büyük gö
riıllıniiştür, Fakat her makire gi
bi cı un da ne eksikhklerl o!ıdu
ğur"ı tecrıJbe gösterdi. Rus - Alı
man muharebesinin bu hususta 
öğrert'kleni 112 ollmadı. 

Asıl gaye ka ıdaki piyade ,kuv 
vetini dağ>ıınıaktan ibaret gfril
lecek kedar rıiOOeten sı:de ola-
1'1'1Zdı. Çü·nkü ne yapıp yaparak 
ka.ı~ıdaki piyadeyi bmrnak için 
ç~'ıı:ıhr haıi>in mevcut d ğcr va.
sıta'2rından bu mıı.'ksaUa iıstüa.
de €dilirdl. 

HaLbuk' Al!.nanların gayesi 
bTıdan dai>a 1 eriye gitımekti. O 
d<ı zı~'ı vasıtalarla kaT§ıl<. piya
yacuıi;n üstüne gitmek ve arka
dar. gelen motörlü kıt'al-rla kar
~ı'- •umı.I.n mukavemetin. lvioe 
kı:-dıl<'rn sıonr:ı daha deri~lere 
d~lnıaktı. Karı;ı tarafı ~aşırmak 
içi.· b a tayya !eri c! tqpçu 
ı:;'r.. goriı.yoır.du. Fakat 2- rhl.ı kıt
al~rın ıat<:n ayrıca t1'pçUSU olrlu
ğı;nu söylemeğe IW:um )'1'.Jtk. 

H<.vadan tayyarel:erin de yar
nı·ıı..: -ıı gören zı.ıfıh kıt'alar böy
lelikle müstakil birer kuvvet <>
!u·'.f.O<': muayyen bir mı.ıiharebeyi 
kaz~nıyord•.ı. Dünya. yiioıfuı.de 

harp oldu olalı ooğijşmek V<ıSLta
!a ne g:bi değişiklikler göstel" 
miş olursa o!Sun; her mu'harc-he 
şuırıu öğretım~r: 

İ.nrlirilen topuızuı dıef etnıerıiııı 
çaresi bulurumşur. Topa kaI!Jlo 
da zırih vardır. 

:f€er bu harp de çabucak biti
rilnıi§ olı;ayd zırlı.lı kıt'alardan 

ve tanklardan, yukarıdan 'lxmı.ıba 
yağ-dıran tay')'arelerden beklenen 
l'.e1.·ce alınmış olacaktı. Fak.at 
bir kere hat;ı uızayınca artık aı 
ser' vasıtalara karşı çare bulu.ıı
mağa b"'§lamıştır. 

940 ilkbabarmdan 42 yaz mev· 
sım·r.e kadar geçen zaman mu· 
iıariplE"r içUı uzun ve çetin bir 
'tecrübe devri olmuştur. Bütö.o 
muvaffakiyeti seri vasıtalatıdaıı 
bckli'yerek hesab..nı ona qö.re y~ 

pan!a.r cçin harlb:n uzamıya baıt
laması hesatıa uygun gelmemiş-
tir. Or.un için olar da ~ düor 
ımanlarını.n alklığı mu.kalbi! tıed;
l:ıırl.erc .karşı yeniden hareket ça
releri ru:ıyorlar. Bu ha'llte taar
ruz tarafı.na karşı müdafaa tarafı 
çıok geçmedıen imk.inlar bulhnuş
tuır. Toprağa mayn döşemek, 
tanklara karşı ı;itt.ikçe büı) Jyen 
toplar kullamak, tanklara kanşı 
sanki yağmurluk giymiş; müte
essir olmaz hale getirilmiş, mu
kaverr.~l; yer'er yapmak ve da.· 
ha ·buna. benzıcr nice çare r. 

Artık yukaxıdan ·nerek bom
ba atan tayya..elere alış·ldı. 939 
eoobahannıdA L<-himanda Ailman 
lann müracaat ettiği bu oolli:ler 
karşı tarafı artık eskisi kadar 
düşiirırl\irmez olımuıştııır. İngilizler 
zıdı.lı kıtaaıt rıı.uharobe!crmde 
kcndileriıtin d<! yenf usuller bul
du~arım yazıyorlar. Bu da g&
rek müdafaada; gerek taaITıı:z.da 
saıhra tapunu gitt.:kr,-e arttıraralr 
kullanmaktı.r. Bundaki yenil* 
sahra topunun çabuk hareket ,.. 
tiıilımesinden, O'l'adan oraya çev
riı!1!rek düşıııace karşı uyanılı:; 
bulutımasından i'ba.e~ti1'. E'lln .. 
İngilizler iyıi neticeler ellde ettik .. 
lerinio 'söyfüyorlar. Sahra llJilhı.1'1 
ile dıüş'ma.ncı. mut!ıaka muayyen 
bir takım taraflarını vumıa-k de
ğil; d'iiışınanın 28Ylf cihetleri· n e
.releri ise 'O>llalan döğmek sa.y~ 
sinde ;yi bir ml.ıafaa. temin C<;Jo;.. 
lebiliyor. 

Fakat harp mesel~lerini ~ama,
ımPle tarih bakırnlll.dan ı:Qrlfl' kıe 
ayr fayda!ıar va!'dır. Bııgünkü 
muhariplerin vaZo!<\·et:Crini değil, 
daha u.'Tlumi ola•ak bu harbi göz 
öTiüne alınca dı>~'smez olan m:ı
l'lım Jrai<!~io td::rarlamak .!'azım 
gelc,..,k· Taarru:za karşı mutlak" 
müdafaı:t "\1arrlır . 

Bu yıl ilk mekt<!plerden me
zun ol crnfor 

Bu vıl <mWlı mcki ilk ~k
tep!erclcn ~czun o'an t~l<>brlcr.in 
han{'"i oırta mck!ep1.cre ~c,·~m e
decekleri hnl<kınd1 murif mü• 
d;;rfü(:ü semtlere göre li>'eler 
hazırl2mnğa ba•la"l'lıştır 
Yakında ta' beler mezun ol

dllk'arı ırckteplcre w"·ac "t e
derek bu yıl har gr o:1a rnı:>k'trl:ıe 
kayıt ve dew:ım e<kc0kl~r .r. öğ
renebCeceio.~rdlr. 
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SON 2-4 SAAT İCİNOEKİ 

IHl~~İli ~ S.E'·IL·. EIR< 
Doll ve Donelz arasındaki 
bölgede Ruslar birkaç şehir 

daha !lmaktılar - ~Iısırda 

8 inci or.dn mevzii bir ha:N>
kcte geçli - Hanıbırrg şemi 

İngiliz bombalarından yarı 

l Belediye iaşe işlerini ere aldı 
. . , '• .:;..• ' 

(Bı.ı. yazını..i :;ı.Pt.inleri Anadolu A

jansı Bülte"lrrinden alırunışUJ'.) 

'Iclhi.;. eden .Muanımer ALATUR 

Allm:ın tı:ıbliğl.e.r.i, Rı:>stof doğu· 
sund<ı kuV'Vctlıe iahk.ım edih1j 
olan B:ıta.3k Ş<--hrinin ikl gün sii· 
rc1' rrWıar~belcrdcn sonra zap
te<i: lci.ğil' hiJd:irınti;il r. Alman ve 
Rumen ktll\ vetler. bütün ct?ph-e
de DŞa.ğı ])o.n nehri boyuna var
m bı:.lu•mnktad..v!ar. 

'"'·-' ~nı<L'I IJ>i?dııri diğine gö
re; Irtli Don ct?nup kıyısı üze-

..ı de A::lınt.nl:ır dOrt köp~ 
\'Üc • get rrnış bul ınnak•:ıdır
lar Bı;; ların il.k ıkisı Rostoıfuıı. 
hem,-,~ batı ve dlığu urda; diğer 
J.kısi Smili:ınsk ve Th:>stof arala
.nıdadır, 

Dem ıç dirsc;:ınde S.wyct mu-
1vemet. çok kıwvetl d.r. 
Sovyet tebl~; Sııni!.ansk No-

\~rkask ve Vc>roneç kesimlerin
de , Jc"etli omuharebeler olıduğu
rıu tı.ı .rmiştir 

Rus kaynakları SmJi::nsk ~ 
Nov~crltask şeb:rrkrir n de tah
liye edildiğim bildimüştir 

V 'l.eç-':e bir kçs "''e yapılan 
lnuh::rcbcde btr gün rı.ari•nda. 

taltt :ıen bin Al'ma~ öldürüt,müş
'U-:-. Bu kısımdakı r.:uhan:beler 
ş.id.det :li tkay uc1ııncksh:,n devam 
(l(!ıw>r 

MoskOJ\ anın biLdird' ğine göre; 
l 5 temmuza kadar son ilııi ay i
'Çlncle Alınanktr 2 aııi)yon asker 
ılrn;belrn' lerdil. !Bulnla.rm 350 
ılıinden fazlası ölüdür. Artık Al
mam yaralılannı geriye tasımak 
için trenler kafi gelmemckkdir. 
Yii!'lerce AEan askeri t~davi 
g&etrunek yüzünden ölme1.-te
di.r 

R .l3 ı;çaklan KönigOOt>rgdek> 
askeri tesisleri yeniden bombar· 
dır. an etmişlerdir. Bü~·ük yan· 
gınLır çıkmış: şeMln merkez:n
de be§ bü~ ilk ınfil:i.k vukua geJ... 
m~.;tW • 

Atılay şehitleri 
(1 inci Sallifeden Devamı 

eunıın caldıitt !awttaı MaIWl'e b8,ş. 
J,am~ır. 
L~re Amiral SfıJoı1r C*an e-vll

dır .ı lta;ıbelmio b'r lı<ılı• temoılrü ile 
'l"OOiz bir hitabe Irat etmiş ve ezcümle 
dem iııtir ki 

A:1<a<laşl&rım! 
Heplnöz bil ytıISllPUZ ki, Atılay det· 

niza t> ııemei>İz Çwıol<lı:•le Bogaz.ı dı· 
şmctı ald•Cı vazi!ey• l"'ı>•u'lı:eıı a 
T~mnıu;z 1042 1arılıiude k.azaya u#
rruş v~ kara haber abn.J' olmniaz 
bahrl;yemiZdo ve •ntıı"lrb·lte mecmt 
b!ltiin bhl:Siye v.,,ıtalar.iyle artcııdo9-
lazııruzın lı:ur!anlma.sır• !roşoılımışsa 
da, gemin<n ı.at.tıtı mahalin 80 metro 
ita.nar denn ve ayni z:amtuıdla.. ~ a
kuıtılı bir )"Cr olması ;ı;;.arıyı,, O<ur· 
ı..rumal.arı maa.lcs< f müml:.iın olama
ın~\ır. Vaz>!~ ~anı C<a~,,.man ııe· 
1ıi:t a 1<ııd:ışlann uğradığı !~ci Aldbct
ten be ..n mesleğirıhz YC ~ı 
d· n b .. lem ve ıztırap dı.:.ymuş ve 
h<ılrn cluy'n>oıl<t.a,yu:. Geıııin!ıı ballığı 

rı "--- e yapı.anı arama ve t:ır.a..ına 

• a _ne!.,: a.eniZaltı may '1' r.inın m. v-
e: cl4. c ! sılması, g· mJn?ıı bunlar-

ı b r.ııe çarpmak s;ıreU,-lc kaza· 
n ı \-U.: J tuLma.~ı ihtırrıaln k ı\'vct-
1 J·rtı:-kte \ e bu husus ı~a .. ıt.1;.ede 
a" 1~ m.z.n h'C bil' hn•.ıları ol
'' nası b:ı.kınundan bıze 1ıl'<ıelll ver· 
rııütMir . ..:S..scn H sene e•"Vel ilki ge

"" •le kurulan "" Cumhu.ııi,A h;jk(l
nıı l.im;zin bohriyemi>:e göst> r<igi bü
~'iık ve yakın a]1*.a ;ıe rıık:Ş.! eden V'll 

1 
g,I .<ilC G..lıa ziyad.e genışli:f('Cek olo.ıı 

den.=itı f>Wmuz, ~,e kadJı,r ba. 
lliln '1c ç•'I.>llUI Vl! çalı:ıınat.ta bulun.-

=ya.r=ı)·a=ba=rap=old=u. ==ıRuslar Don ge-[ Timoçe n-
HAM~~~y~~iARI risinde iyi ) kodedi ki: 

ce Lır7~~~y~~~~i~.a'!,~kl~ hazır/ anmamış! 
binlik ak.n; gelen haberlere ıgö- D .. D 
de; şimd ye kada.r Alınıal'yaya Stokıholm, 2& (A.A.) - Alman U Ş m an On 
yapıları akınların en müthi.şlcrin- kaynaJdan Ru•ların, Don'un ge- h • • 
den biri olnıuştllt'. Denizaltı;nşa- ıislnde tesirli bir .m?~at:ıa hattı ne rını geçe-
at merkez! ve büyük bir Liman ktıramadıklarmı bıldırıyor. 
olan Hıur.•.nwgıın bu akından çok Dün l\Ioskeva rınlyo;u güu lük m l• y e C e k t 1" r 

bir emir ...........ıerolc: a.s_ağı D<>n'da- 1 ağır za.rarlar gördüğü; hatta ş>eh- ··~··~~ 
ki RW; kııvveilerinc son asken h b • ""'k b f • rin yarı yarıya yıkıldığı anlaşıl- kadar müdafaa etmeksizin bir ar uı a l e l 

makıladir. 
Alman tebliği de hasarın bü· k:"'ış_ _yor bırakmamalarını bil- b d b // " 

yük olduğunu; sivil haik arasın- dırmıştır. ura a e l 
D<>n nehrini ki.fi miktarda Al-

da önemli kayıplar buluııduğunu k . . K olacaktır bildinrıcktedir. Bir çok binalar man uvveti g<><;ınce rasn-0var, 
ıaru-;p ed lıniş V€)'a hasara ı.ıığra- StııJingrad ve l\lailrop petırol hav· 
mııştır Bu akında İn"il:zle.rin 37 zası istikametil!dc hareket başlı

yaeaktır. 
ıbomoa ı.;ıçağı d(ŞürüLınüşLür. Sovy-et kaynaklan Ro.slofıın ta· 

MIS!.R CEPHESİNDE mamen enkaz haline gddiğini bü-
Mısır cephesinde General Ohin- diriyor. 

lck klW'Vetlerin.in yeni bir hare- • •• 
kete geçtiğ;r.e dair al:lmet.!J?T ıbe- FERIKOYDE 
liıtniş;e ele, bu hareketin de 
mı:vzıt olduğu anl~aktadır. 
Cephe boyunca topçu, devriye 
vı: hava keşü faali(yeUeri devam 
efmiştir. 

MUSOLİNİ ÇÖLDIEN ROMAYA 
DÖNDÜ 

29 hazirandan 20 teınrn uza ka
dar §imali Alrikada, Marmarik 
oolgesinde kanış olan İtaııran 
Baş\'edtilinin ıwdettıe Atinadan 
geçtiğini yazmıştık. 

Dü~nin ıAtillada bir kaç saat 
kalidığı; Yunan Başvekili Çolak· 
oğlu ile Alman sefirini kabul et· 
t;ği bi'dirilmektediz. Düçe uçakla 
'.Yaptığı bu seyahatte 2() günd~ 
denl% ve çfü iiızerlnde 6 hln kilo
metı-eden fazla yol alınış ve 22 
temmu" akşamı. Gıdenya hava 
alanına dönmüştür. 

Sutkaıt mallllGmları· 
mn temyiz dosraıarı 

Ankara 28 (Telefunla)- Su>
.k'ası: bi>diGesinin mahıkilıınla.r• 
Kornibf, Pav!Qf, Süle:ııınan ve 
Albdürraanan haklarındaki tem
yiz M.yiha ve dkıııyala.rı başmiid
deiuımırnilİk tarafııırlan Temıyiz 

m'ahkeınesi birine> ceza deiresine 
görulerilm.;,;ıtiT. Yakında orada 
tetkike baı,danaca'kıtıır. 

Kasımpaşada bir işçiye 
elektrik çarparak öldü 

, .Kasmıp"'lada MMresc sokağın
da 12 numırrada oturat> 1327 do
ğumlu Hüsnü oğlu Abdurrahman 
Uluer dün gece saat 21 de Kasım· 

paşada çırh,.,-hi'rt aşçı Abmedin 
dükkanının bodl'tlmunda elektrik 
çarpln:ıs> ncti~iı>de ölımü .• tür. 

menfur 
bir tecavüz 
Ilar'biyeı!e olman ve - kadi

fe Iabrilı:as·uda çalışan 15 yaşla• 
rında Hatic.- admda bi.r kız ev· 
vclki gece Gii7ide isminde bir ar· 
kadaşınm t.vindesı döı>e"ken Fe
riköy caddı:o:inde beş kişinin te
cavüzüne uğraınışhır. 

l\1ülııcavl7ler, ellerinden kur· 
tuımaJı: .istiyen :zavallı kızcağrzı 

bir bayii dö,müşler ve tenha yer
lere sürükliy-crek namusnnu k.ir
lebnişlerdir. 

Zabıta bu şeni suçlulan dün ya-
kalamıştır. , 

HAMBURG 
cı inci Sahifeden ııevam) 

.baklur.tia şi.ır.di tam taf.si:ıat a~ 
mak ktöl obn~Ul'. .{lıun bir 
gecede ve nctls b;r mehtap al· 
tında ya.pılan buı hücumlara tay· 
yareler üç da\:a bal'indi! iştirak 
ederek lııoıallıa\arıru atımışlarda. 

Yalnrı; il:k iki dalgaya iştirak 

<eden taT.>"arelel' )'OÜz yetmiş bin 
adet yangın bamlbas~ atmışlarrlu. 

Üçüt>cü daligadaki tayıyarele.ln 
her \biri de iki§er tıonluk boonıba
ı!Mım hcdcl'i!crine savu.ıimuşlar
dır. 

ALMANLAR MJUKABELE 
ETI'İLER 

Londra 28 (A.A.)- B.B.C. Al
man ta-yyareler:i Londra; o.ı-ta 

İngil'tere ve şimali garbi İıı.gilte
rede ve şimali Mandada faaliyet 
~tCl1ln.,le.rdir. Ş mali gaıbiıde
ki Miıd1ant eynlelleri bu hücum
Jann tesi'rler.ni d 'a fazla his
setmiştir. Diğer yerlerde tahribat 
ve zarar çok a:ulıı. 

Almanlar 

Londra, 29 (A.A.) - Y orkshire 
Post'un cephe muhabiri yazıy<>r: 
l'IIattşal Tidn<>çenko, mulıarobe 
nizamının b<nulmasına meydan 
vermeden SO fıl'kayı 250 kilomet
reye yakın bir mesafeye çekmiye 
muvaffak <>bnuştur. }'akat en bil· 
yük lmtibaıu asıl şimdi geçire
cektir. Bu imtihan d.ıı aşağı Don 
ile V<>lga'nm J.apımuıkta ,.ı.ıuğu 
hatta dayanarak Kafkasya yohına 
sed çekmektir. Askeri ckspcrlGr, 
Rus Mareşalinin I'İc'at etmesiııin 
evvelce dii§ünülınüş bir hareketin 
neticesi olduğunu ve Almanlann 
şimdi münakııJat sistemlerinde 
büyük müşküllere uğrıyacaklarını 
ileri sürmektedirler. Tim<>çenk<>, 
şöyle deınişt>r: 
Düşman Don hattına vara~ak· 

t>r, faJ.at ben <>ndan ev\·e) orada 
bulunacağım ve düşman Don'u 
geçemiyece.ktir. Jlar>.bin akıbeti 
Stalingrad'm bat.ısı.odan Rostofun 
d<>ğusuna kadaz bu nehir üzerin
de taııyyiiıı. edecek.tir. 

VAZiYET 
Cl inci Sahifeden Devam) 

Diğer bir hedefin de N~ 
llmarn olrluğıma hiç şüphe yıakr 
tm. Muharcl>eler son derece şi.d.
detlidil'. 

MNrda ise General Ohinldlt'in 
muharebe hattını düııeltmek ka
ibil.iıııden yapmış olduğu yeni !:ııiı
lıanUeı!:iıııdı ~a, kayda değe.r 
müblın bir harekı!t olmamıştır. 

tkirıci cep~ meselesine ge1iınce, 
Loodırada 60 bİ'll ~in iştira 
ettiği büyük bir mitinğde lık:inci 
ceplııcııııin lkuı-ulınası ısrarla i<t.eıııı
mişti.r. Bu tqplaııılda birçok meb
uslar da söz ~y lemişlerdil'. 

Faıkat İ§ Naz.an Bc.-vin ise ma.
den işçilerine 'hitalıen söy !ediği 
biır nutu1-1a demiştir kıi: •Gel~ 
zeı bağı<rarak, ikinci bir cephe is
temek, düşmanm oyunuıııa 5let 
ol.m ak demek ti.r. İkinci cephe, 
harlhn kazanılmaısı i<;İn hcrhakle 
yegane çarl")i tcşk:il dnı<?Z,• 

Berlin Büyük 
Elçimiz bu 

sabah geldi 
Berlin Büyük EJ,çiliğirruze ta

yin oolıınış olan C3lti MilTi Mü
dafaa Vl'kili Saffet Arı.kan bu 
saba:ltloi c• sle Ankara.dan 
şehrimize gelmiş ve Vali Dr Lu't
fi Kırdar tarafından k~larunış
tır. Büyük Elçi, _bir kıı<; gün şch
riııni:-zıde kalacak ve kuvvetli bir 
.ihtimalle cumartes, günü tayya
re iie Bexline hareket edecekti.-. 
ESKİ ELÇİM:iZ BERrlNDEN 

HAREKET mT.i 
Bedin 28 (A.A.)- Eski Berlin 

büyük elıçimiz Hüsrev Gerede 
dün a~am &>!ilinden ayrılını,ş
tır. 

Londraya kaçan 
F ansız mebusu 

cı inci s !ede,, D \"am) 

gruplar viiıcWe get' tınJtir. 
Fransada çıknn gizli gazete !er

den :bir ian~si her gün eJi bin 
nüs!la bamna•ktadır ve her nüsha 
en acağı on - on be;ş hm kişi ta
;rafından dnmınkatadır, 

Fransada eski il'U6wnetler ve 
siyasi anlaşamama:zlıklar a.rltık 
ni:haıyete emı~. Almanı.ara 
ıkarşı. en f:ı:z.la mulawemet işçileır 
araı;uıdadır. 

Bizim ga~iz en Uıa bir za
manda Fransayı tek:ra.c ha-qı gay 
retine i§ti.rak eııtirmclıt;., .• 

Büyükadada 
U inci Sabifedl'n Devamı 

vasııtasile bir ınek'tup alın1Ş ve 
ol<ud~u z>aıınan da büyük bir 
kı>rku ve delışeıt içinde kal:m.ış-tır. 
İmza yerhıe bi.r hançer resmini 

taştyan bu mektupta B81}"8n St
doka ile kocas.ınm 24 saat zarfın
da bir müessesede çalrşan blr a
dama 1000 lira r~-einecat veril
med:;ği takdirde derhal öldürii.le
ce'kleri yazıh'Yorıdu. 

Bu kÜl.'ltabça hadiseye e]kqyan 
zabıta.ruız yaptığı tahkikat sonun 
da tehdiıtçilerio ele geçinmiş, hak
ID!'ında takilbata b-aşt.amışhr. 

Halk hamamları 
{1 inci Salılfed'I> Devam) 

duk. BunJarı yakında Ye-le.ine 
.lroyacajlıı.. Hamam eslki:;inden 
d•aha iyi· dlacaıkhr. B'am.ım son
baharda açıla<:aktı.r. Kasımpaşa 

hreaa:nının da borııfarı ve diğoc 
~ ramir edillmektedi.r. Bu 
Jıaınam daha yakın hır zamanda 
hallraı açılactıktı. .• 

( 1 inci Sah Ccden De anı) 
Bekd"·yc ikıtısat mOO.ürlilğü 

Iağrniun~n iaşe müdürlii,ğünün 
Dö-:jdüncü Va.kıf Hanındaki ye
rine taşınarak burada vazife gö
rece'k'tir. Vali ve daimi encümen 
her gün öğleye kadar burada ça· 
l acakrtır. !~şe işle.iko ~ 
olnıak üzere teşkil edileceğin; dün 
yazdığ mıız C"k:p yüz altmuş ~i 
olacaktır. 

VALlNİN İZ.o\:HATI 
va:, ve Belediye Reisi Lücfi 

Kıırtlar 4::şıe i.ş'J.em m:ısrafmm 50() 
bin l.ı.radan 300 - 35() bin liraya 
ind-:,-;ıeceğınin n tahmin oluı:ııdu
[;unu söy'ıro- ış ve: 

•- Belediye z.ı!:.~tas~ tc,ki!a
tının ihyası kabil olsa şü~ ydc 
ki llit kar kıontırollcıinde lın.di
sinden çok istifade edilebiJir, Fa
kat bu he:'l ması<af:ı ve 1'<?-m de 
zamana bağlı biır ~ir. Jemiftir. 

PİY ASALDA AKİSLER 
Bu sabah da bazı taci.ıı!~ is

tihsal Il' nttlalaroıa ,.e bu rıe
yanıda yağ içln Tra!mona '!E'~'f'llf· 
lar cekcrek ~al tl1ep e1ııriş1el'
dir. Bll!'larm ge'Jr.'>.esı on OCş gü
ne baı;lıda. Her ne kadar ehr>
mizı'.lek) depo ve a.-dfyelen:l'e sa
tı~ se".fbest bl!'ak.1an mac!Je 'el"

den müh 'YI mikt::rda mevcut ise 
de bunların ekserisi ilı!!ride yük
sek kı.'\T' ;:,midi1C' henüz çıka-rıİma
mıştıT. Yalnırı bazı toptanc;1'ardia 
pir.nç yetmiş kuruşa düşmü..tür. 
Yalıırz ttymyağ ve peynir fiaı
ları biraz yükselmiştir 
Bazı -tx:ıptaocılar dün tbeyaz 

peymrin tooelresine otuz kuruş 
bi<- zam yapmışlardtt. 

Be!ediye daimi eMümenı bu 
tereffülıe..i tetkik edecekt>T 

Ti.'.:aTctle alakalan oknıyaoı ba-

Para almadan 
(\ inci Sahifeden Devam) 

lira h;iediği.nıi söylemektffi.ir. Re-. 
fii Özgiirnl diyor kıi: 
•- Beyannamemi. ta elik için 

bu mahalle mümessüi11<> gittim. 
Evvela ·Bbı fahri çalı~IJ'Ol'UZ.

diyerek bir buçuk lira tasdik haz. 
cı istedıi. S<>n.ra bir lir.aya kadar 
indi. Halbuki Jı.ömilr beyaaııa~ 

lerinin hall<tan h~ para aıınn
dan tasdiki emir ikt.İ7.asındaırdır. 
Bu ekilde -a istemiye ınahal'le 
mümessiliıı>n hiçbir hakJo yoktur. 
Alalradarlarm nazara dikkatini 
cclbetmeıüzi Tka ederim.• 

Son Telgraf - Bu şayan& ıllJD. 
kat iddia hakkında Bey<>ğlu Kay
makaml:ğırun ehemmiyetle mırı.an 
dilokırtini tt1beder Ye •:ı.bkikat 

yapıhruısını talep eyleriz. 

z1 karabor:ıacılarr rr~l alıp bi
riktimıelerini iırl"yecek tt•cfoı.r
ler dç alınacaktır. Lağv'<ı!unan 
b rhl<''erdeki ilthalat mallan tica
ret o.risine deW'dlınıa.caktıT. Gıda 
maddelcri-rıderı başka rl\"" ve em
saLi gılbi mut.telif maddelerin det 
satışlarının seıtıest bırakılınıSI 
muht~:ııeldi.r. 

TİCAIU:l' VEKIL1Nt:N 
TIIT'KIKLERt 

Ticaret Vek, dü~ de hm;rde 
tetkikerine devam etmiş ve !.s.
tanhW!daıı gelen l\MI: J.t Nem!il>İJ) 
reislitinde bir t.üccıtr he; et..m 

kabul eıı.,.,;ştir. ''e!L n şehrnııize 
g<-bnes. muht('JJ!Cldir, 

RUSYA J. 1 
Hindistan mı? 

I 
(ll&..<m>kıu Jen ı.ıevıım ı 

v-e harbia Yellİ Dünya • Lski Düıı
ya kıt'alan haııbi hnliııc Jntikal 
etirilebi!n-; 
için Alınanyanın Kafusyayı is~ 
li edip Orta Ş::.:rkı tehdide başla
dığı gün Japon~ a iç n llinclistanı 

· içinden yıkarak "'"l harbcckrk 
aşmak. '"C Abnan kollan ile DlU· 
ııyyeıı nokt&''1a birkşm•k birinci 
şart <>lacaklır. JlindistanJ.a.ki iç 
kaynaşma bdar Amiral Tojo· 
nu.n: 

- Hindistanda A il.an ve İA 
giliz hak:inri~*ınin devaınnıa mü· 
saado etmi) ec:tği-ı. 
Sözü de bn hedcl ile be-halde a. 
gilidıir. Buna göf'e, dünkü ya.zı
muda K:ıfk.uyadaki Alnıan taa.
ruzunun hedefi hakkında dewlo
pe ettiğİınİ7 ı:örü~ v-c g.ınaatimi· 
zi tamamlı.mak için ~'ll hükme 
varabiliriz: Mihverin 1942 ye hi
Jı.iın pliw: Sovyet Rusy .yı paı-ç> 
lamak ~-.. perça parça yenıııek; 

Avrupa • A.<ya • Şimali Afribda 
harbi bitimırt, yeni nizamı ve 
işbirliğini lt'TUl8k; Anglo Sak· 
sonluık al~ ni karsısına ha)·at ve 
maden maddesi boltuğuna ve kuv· 
vet ııeıt>est:iğiııe llllhip olarak 
ç.ı.mak; l\lihver devletleri arasuı
da tam muvasala temin eylemek; 
harbi Yeni ve &ki Dün) alar ara• 
sında Ok:;·aıruslaz mücaoel~i ı
line s<>kab;!'tle.ktir. l\liiıver bu ga

ye iki har~iyor; ou gi<yede OD« 
ademi mı.,•affıcldyde mahkti.m 
edebilmenin birin<:i şa.-tıru da mu· 
ha.klı.ak ki lru miica iele ılevresin
de Mısır'lla. Kııikasyada, Hind;... 
tanda behemehal tı&tumr.ıık ve her 

fürru taat'TID • sav.leiini kumak 
t~eıliyH, 

ETEJ\I İZZET BENİCE 

' HAFİF İNŞAAT 
PLAKLARI SATJLIYOR 

Müracaat: •TİTA."I Ştio, Galata Sen Piyer Han No. 7 

~-Uilllm ____ Telef-. 43458 -------·· 

,,__ G A 1 P WiS!:!ll~ 
'fcmmu:zun 14 üncü günü 

ı;abııhlcyin ct?ketimi gaJıp ct
Liro. Bulnnı.u cd>iın<lcki Pasa
port, ikamet Ve::!ıkası, Cemi
yet l\It;ı:.•ycne defteri ve sicil 
de.ft"rimi adrC">ime göntlcr
mesiııi dca ederim. 

(1 inci Sah'frdrn D<"·am) 
şimdi h•rap bir .. ~lchıtr. Sm!&yamıta 
'e Roıı'\:ı! arn"ınc!"altı vM> Cf ııtıe<le 
~iMetlô biı· mıı.hart'!be devam ~,1-ıl>('.k,. 
todir, Bu mıı:Jı:ırt:brnln noticesı henüz 
~' 15 d<'ğil<iir 

İSTANBUL DEFTERDARLGINDAN: 

İı.1.ı.1dfıl caddesi PerüJdır çık
m;,;zı 11 nl1!Tlaralt kaıhveci dük
klınıu.da &ld Rahim. 

Rus c1'~00.·ki '1Jı. wıi mtehobıti· 
mlııfn bildird'gine giire, bazı Alımzn 
birli.klcri Don nehrini g~·rrl;r. Fa
k,c,ıt bu ·u\·~ •'l'İ Rus".a.r ckır.m::ıdan 

h!J'P3:aın<J:t<.ı<ltrl.J r 

Sıra No. :r.-lahaı esi Sokagı Tu.j No. 
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Mukadder Muhyi= 
Kı,y;ıneti Adı ve 
Lira Kr. adı<esi 

62 00 Musa Dayı 

• • 
ll!eiımct Yava, 
OCmaJ. 

Ko.
ı.r 

No. 

. • ve hata yüZÜTJd('n {'n ufa.k bir ı-------------

ZAYİ - Yeni İstanbul El Tıez.. 
giibları Dokumacılar koopc:ı.•alifi
ne a>t 112 NoJu ortak cü:ıxlamrnı 
z~; ettiğimden yenisini ala.cağım
dan eSlcisinin hükmü yoktuır. 
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k.azaya mıt',Ydan verır:.~~i~r. Deniz
eıtıeılarımzm bugüne kadar yapılan 

lllar>evralard& ~rn;"6 olarak wrP-
1(>., en milı<laül arızalan mııvaffalti
}:etle b"6Srnıaları balla sayın Mar~ 
olnıak ı.ı.ze~ ordu eni<Iı.nl1'ın ta.kd.ir-
1-cr.ol mucip ı>lanuştur. Şu c:ııoti d,e i(-
1i.har ve itinı:ı.ll.a eöyJ.i:rl'Dilı..t•im ki, 

uin-.d'yc kadar o!dutu ıoibi bundan 
hlnm da <Wni7.3.llı filomuz, merrJ(>
keL ve valan vaz!f{'i-eri.nde hit yıl
aıı.ad:ın muvaffak olac.'k ve mesı,,hl 
h:ı.t.l ı.. berban&« b•r kaza:ya meydan 
ve""".1'000ktir. A)rıca da kl>arüz et.. 
1ıiı el< tel'lrı , ôliim n.h:ıyet ı>r 
tn ıkad.Ce at li'. ·r ve b~un .Qeg.ı:şmez 
b•r id:: o!dağu bu u<BZl\ bad'S"6inde 
Cı kendi nt gö tıe~t:r. Ar':.:ı ~r 
... lt'mı:ı.de derin acılar bır~karak 

a arn ıan aynl-att bu ~t''hıtLerı.n ô.'?ıiz 
• 

1 ı Yad t.>Q( r Ren bırak darı 
d rbııl ve k :>a 7.lrııan dol
h:ı..oatan \>uııürltii dillltfa du

:ıı.111 cm_ etl.tği en ınrutun bir va
z ' d'r > 

& ı~ bundan sc.ı ~ haz:r bulu-
r. n n O,. dak .ta. ını: a1n lkfrl:una 

bava.ya attıı,,'t üç el ,..;ihla ciıeu.izc ilı

tiı-= Ç<' kakl.eıi btı-.ıkılmıŞ..-. 

cSON TELGRAF» Vazi!.e uğrunda 
mef'um bor l<azayıı kurban gjden •A
tıla,y. ın m'*"ddes ve li'-'z ş•lb<Ueri
nin hatıru.suu hilr.rıırtı.1.~ selfı:mlar. 

cATifA Y» DA ŞEHİT DiJŞEN 
DENİZCİLERİMJZ 

cAt1la.y> cknizaKırn1Zın kıaıh:ra.man 
l,'!'hi lıer.nd rn bazılar., ın isim k rini 
y-..zıoror w:: 

BOıııboı;ı B. Sadi Gü rcan (Atıl:ıy 

Kuma.nd3nı), yüz.b~ı $ebati T~ 

(Atılay İkiD<i Kwıı-ıındanı), yiizbaşı 

Alım t Tcl'ÜD (Ça~aıt), Admn 
Erili (İkinci ~), gti"Crı.. vard~ 
sub.:ıyı tcı:rru•n Rauı, ged.kl! subay 
AI=~ Al:ılran, gü.,...,.ıe baş g•dik!isi 

lU!tikr Tczctnlı, ın~...;ne OOş gr-dikUsi. 

T .. b!Nı Dôl\m{"z., makine ba~ gf>d'I :ll:-l 

Ziya Lodos, el<>ktril<'çi b•ı ged'klisi 

Ne c:ni Sıoal, g ;kli eıtıa:; Cemal 
ÇSVU.,, 

nu ı;chit!eNlli:od<-n Zil"' I.odoo ile 
Deıı.aı ç.a.vıu, c.R~ah.> faoiaıS.ınıd:1n kur-

Ar.-t Çağlaııgil 

Deni:ı: Levazım S;,,malma 1 
Komiayonu ilanları , 

ı - Tahmin edilen beu.,1; •21600> 
lira olan takr<bi !likleti 120 ton kaz.an 
tuı1'!a.cını.n 11.8.942 SJlı günü sa3t 15 
de KasJeT1paşada bu. :;nan Denjz Le
vazım Satın Alma Kom~a ka
palı zarfla. ebillımesi yapılaca:ktır, 

2 - İ'lk tcminatL cl621hı lira olup 
ş;:rln.a.mrsl her giln iş saati dahilinde 
nıezkur lroın~;"l:xiıın bed.elsl< alma. 
bilir. Rf'slm.eri de komi,ı,ıyonda gö
:rülebtlir. 

3 - i :tı•klilcı'in 2490 aayıft kanu· 
nun is..te1f i ve-: :Jtalarla bır!l.kte tek
lif mektupfa!'nı cMilfı:m-enin yapl.la
cağı be~li gün. v~- saatt.c-n lJir uat ev
wlme kadar adı g~ komisyoıı.'.ı 
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1176 
1253 -

255 

291 
1880 
37t 
63 

18418 -37() 
Z58 
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118 
75Z 
189 

Lüı.ti Sütüre:a 
CeHI 
Sad* Eııs"" 
Süleyman 
Göllöcıce 

4t .HBMıı v~reaemıi 
00 Muharcem 
50 Osman 

• • 
• 
• 
• 
• 

31 50 
739 20 

itı.nmim • 
Abrrtet • 

1&5 
148 
102 

Adveroğlu > 
80 Siil•"1Jan Öı:ıııer • 
00 Atifot Gö1'; > 
40 Lok:maıı Caııkur- > 

taran • 
• 

183 • • ~ !31 2 13 9 352 • 140 80 Cemal Bafpmar • • • 
184 • • • 232 2 13 •<> 360 • 144 00 Kasmı öıeıı • • • 
185 • Krrva~ 19 23:; % 22 3 963 • 673 40 Nazm;ye > > > 
186 • ŞQ;r S>bıt 1$ 236 2 22 4 280 > 168 oo ~cmi,e Jıi:pınu > > > 
187 • • • 13 237 2 22 5 70 • 42 oo Rabia • • • 
188 • • • 9 239 2 22 7 ~!() • 126 00 Jl,ifat • • • 
18~ • • • 7 240 2 22 8 63 > 37 80 İıımeil • > • 
190 • • > 3/5 241 2 22 9 482 > 192 80 Emine HayıV-e > > > 
mı • • • 243 2 22 11 45 > 45 00 Kazmı • • • 
192 • M. cadde..! 7 244 2 22 12 g. • 94 oo Emine HayrıiYQ • • • 
193 • • • 5 2i5 2 ~ 23 13 29 > 29 00 Ayşe • • • 

1 - MUlkiyetl Hazineye art olup Me ·id;yekiiyilnde vfıl<1 vt' Balmumoo Çittliğl rı.amiyle maruf gayrimedı:lll dahJ.lnıı1€1ti di!Z"!ltarn!aıt!an ;ı"Ulcnrıda <>n.ı ve ev-
sa.rıyle ürınrsız ola.raıt mukadder kıyrı<ı er\ g&.1<-ıilen parseller İcra Vekilleri Hey'etinin 16/4/942 T. ve 2/17729 sııyılı. l<ararnam""'ne blğlı tal.lrr tnaıno 
l:ııükmüne müs\ı.'nidcıı ve 2490 sa.yılı kııo.mm -w ınct maddrsinin D fık:rası. mucı·•nce ıırnJIQ>ileri nanu"" ihals icra edlrnek üze:ııe satIG& ~ı!ran~ır 

İstanbul Hava ııfıntaka Depo Amirliğinden: 

ı _ Tahmin olun.nn mcıantuı.ı be
d(•li 43260 lira olan. 35.000 kilo zeytın 
yağının, 3 Ağu to. !"12 P 7a rt;esf günü 
saııt 15 de pa7.&r!ıJda eJ<ıs;ltınesl yapı
lac:ıktır. 

2 - İ!l< tarıinatı 3244 lira 50 Itururı 
olup şartarım{\9i her gün lu:imi.~

dan 2ı6 kuru:; mt:kabilindo alına. 
b:lir. 

2 - Salıf yuluırıda sütunu ınahsuurpa g531erilen gün ve oaaıte İstıuıhul Detterdııırlığıııda (Milll Emllılı: MüdCrll,uı müt<o~l ko:nloy<ın bıra!ından ;.,. 
m edilrcdl<tir. 

3 - Sat11 h<'de!inin birinci ta.k&ifi ihale tarihinden ~ 15 gün V§ mü~ t.oııa"Uer a. lııer yılın HAl:ııi""" ıı;yı iç;nde t~ <'di=ek prlil.e 4 ı-.. 
&itle öde~. 1 Ha,·a U" tkfe•• lblôyacı ı~n 18 ndrt ~00 k lıoluk ve bir adet 200 lcilo. 

1111< ı:ı.skü pırzarlıkla s:ıtın a!ınaca.ktır. İ.:ıtcl<lıiler !:at'l temfnat tutarı olan 990 
1 •<Y B:ı.& ~öy Malın dür f;üne ya!ıromk M:ıl buzlan ıle bTlikt~ 6.8.912 
~ ..,(' gu ti saat 11 d(" \" ni.p0:ta.!1ıa 1e k:ı~ı: ~ BOyı.ik Kınaeıyan Han 

1 ~- t >\ ı 9/10 ııava Satuı Alma Ko~· syc"u-.da bulU'IJmaları. 
• - L l ııl ve hJ ı.;.~ '°arlnan~1 ı- k~rrı-.;>"On<louı öğt("ni!etı;Jir. c8064> 

3 - istekl'lPrln be'H gün ve s..ıatte 
Kazırıı,pa.şada bul··'l"ln k«:ıif}"Qnda 

iıazLr btı umn.aları. c78i.» 

4 - Milştcr\, ~ müte<okip 15 gün 2!1lr!ıncfll nllımınetıine uınıun ve nrf'.re tasdilı: dlliıllenek borç aenedini ta'S''m ve ;taya mecburdur. 
5--Muhyi wYl1 Côlı:nüş ise varisleri, bu H.lnda ~ ırQnde ootı. laımioy<ınund.a tııiaat vt"Yt ~ l:ııazır b• 4 n'l'.alan vt:ra lla]ey! miltraklp ıı 

giln zarfında ben; senedi VPl'l11!'Zler va ilk lahit! ödernıwılenoe 13/2/938 T. ve 2/4053 oa,.ılı Vddller H('IY'eti Karan ıım.-.siJie tanı..,,. olan büt-üıı haltla" 
sa.kıt oıaca:ıc •e. gayTimPnkul 2490 sayılı kanunun unıurot h!>kiiim\eri d.a;Jıealıııde arttuıma llUr.l)lıiJo .atıp. ç~. 

6 - ı.-ııu ılan a!Ak•da.ri.ara. ta<hriren y~pıLmıo trblıieat hilknrllzıdodir, (1789,) 
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iŞÇi ALINACAK 
-- BÜVÜKDERE 

Kibrit Fabrikası 
M8DCaiYETiNDEN: 

Kioıi! fabrikası için aşai;<ıda yazılı şartlar allında erkek, ka· 
dL"l ,-e \"OCuk işçi alınacaktır. 
J - Tokıt'il fabrika jşçilerL.,e iş günleri parasız. sıcak öğle ye

?r.cf:i \:'erılir. 
2 - Ücr<:.>tler: 

a) Erkek işçilere: 
No~mal mesai saatleri için e~kck içşilere yaptrnlacak 
i•in mahiyetine göre saat tıaşı.na ucret hesabile ~e 
100 kuruştan 170 kur u:ıa kadar. 

b) Kadın i.,oe;ilere: 
Normal ır.e:ai saatleri için kadın işçilere yaptırilacak 
işin mahiyetine göre 75 kuruştan 110 kuruşa kadar. 

c) 12 yaşından 16 yaşınakadar<ılan erkek ve kız çocuklara: 
Nomıal m(.>Sai s~atleri için çocuk jşrilere saat ba~ üc
reti hesab:le 65 kuru~. 

d) Tahmil ve tahliye, avlu işçllcri: 
Bu kahtı işlerde çalışanlara, iş'in mahiyetine göre 150 
kur~an 170 kuruşa lradar. 

f!) Fazla mesai ücrt>!leıi" 
Koordinasy"Qt> He ·'et; kararile fabrikanın günde yapa· 
cağı 3 saatlik favla çal~aların fe 30 zammı ili\•e 
ediltlikte normal mesai ile 100. 170 kuruşa kadar ücret 
;.J.::n bor i':'Çiye 150 den 250 kuruşa kadar; 75 _ 110 kuru
~· kadar alan bir iı>o>i ye 110 - J 60 kuruşa kadar, 65 kuruş 
alan işçiye 95 lmruş, 150 - 170 kuru;a kadar alan işçiye 
220 - 250 lrnruı;a kadar gündelik verilecektir. 

:ı - Kanuni vergiler işçiılere ait olmak üzere ücretler, faıbrfka 
dahili talimatnamesinde yazılı hükümlere göre her 15 gün
de bir ödenir. 

4 - fş;;Jer, yatacak yerlf'rini kendiler; temin ederler. 
5 - Talip olar.Jarın Büyükderede Büyül.--dere • Bahçeköy yolu 

üzcr:ndeki K:tırit fabrikası mü<liiriyetine nüfus tezkereleri 
ve altı fotogralla l><'raber müracaat el.melen ilan <ılunur. 

TESViYECİ, TOR.'ACI, FREZECİ ALINACAK 
K!Crit imal edeı: dairelerde veya fabrika tamırhanesinde 

m:U<inist ve makinist rr.Ua'\-ir.i olarak çalışm k üzere birinci 
sır.ıf ·ıe~Yiyecl. torna.:ı Ye frecedve i<'htiyaç vardır. Fabrikada 
yo-pılae~k ;rntiJıan neıticesinde gösterecekleri ehli:vete göre 

aa.1 ,·eya saat başı ücret!c:i taym edilecektır. Talip olanların 
vesaiklle birlikte Bthiik<:~redeki Kıbrit fab ... ,ası müdüriyeti
ne müracaa.tlan ilin olur.ur 

.-- -----
Galatasaray Lisesi Arttırma 

Komisyonu Reisliğinden: 
ve Eksiltme 

5367 02 
4339 37 

L'.ra K. 

:ıı.r taa~tı,, b:.ı 1$1' benzrr ;ş yap!ı

i:lDa dair Kı.arelerı:ıdf.n tıç &ün e,·ve-
1i......,.~n 3'11rn:ş Narıaean rrruEadCal:: 
\ o!k& 
Lira 

3500 Ga. ta oy L. lif .<ez !>--. 
3000 Gal .. taasarı3· L, Or''l._,,öy Ş.~

• blna.."1. tan ~ t 

10 .ı\ğu<..oıs 19"2 cı.1.nundl.: f!t.Cı.t !l de ~.u. i..-.t.ık!ilı Cadde)ı 34)) No. Qa Lı
'' lcr E.kıs.iltme !(ooa;5'J"OD\l oıciMınıd k ~:r be<ie!1 yuk..Jroa. yazıl: ta.nir;ı.t ayrı ... \ rı 
açlk cJoJ;,l\meyrı k:Onul"'TIU(:f:ı-r. ht,.ıklt]A·rin 1942 9efH'si Ti.c·J'.""et cxtn ı ,.c yıtk ~C.a 
t.ötrxaıt hi:z:al~rında·nukta11 ytzıj iş vesi.l.'3Jarı ve tcfr.ı:ız.t n"..S..h : ile söz"ı.i gP
çec ku.~yvıu oda.una. geıa-ı' .. eleri, şa..-.v..a .. c1eri Okul iciare.s.nde gö:ıı~ı"ıbilir, 

c782.3> 
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2 
3 
4 
s 
6 
7 

•• 
8 - - . -

• 
9~·~L....L.....ı; 
SOWA."11/ SACA: 

1 - Havr.rli.s v-el'r, beyaz, 2 - GÖZ 
ttrıg~, ip:.ldıQ..,ı o..ı.nı,)ıii:,, 3 - Kıızur.wı. 
Gt"Sı, 4 - Tcı~ yok}ı*- i!<ıdrı ed&, 
Ba.~rın..1 K iLıvcsi.!e- cLt-nıJenin b": pa:"'
~ ı, 5 1\·nhcl!ik. 6 - Rusyaıda 
bir ooil:. Noh, 7 _ Te<"si Karad>ı·nlz 

k.y~Jarı halknıd3n, Y.ard11n, 8 - CP
rcya<ı ed<-rok, 9 - Boi.'ı ..-;sız, Ba
ıcn:zm iıs.tünıd:Atcilıer. 

YUKARIDAN AŞAl>IYA: 

1 - D".n!.z Il.iAİ<.!} ,..._""ı4ıltı.l'1Ddan, Ya
kut ~ğll, 2 - Tı•rs:ni A;lah ~nı 
00.Şma '\"er:n~n (iki k~l~Jfl), 3 -
Ml';ıllt:r Rilst•rnln bobası, Boşa.mal<, 

• - Kırımıı.:, Nota, :> - iy1f~. ca
l):ln. yong;ıt;ı, 6 - Kl\rn. nakil \~ttala
nndııe.n b.lrinin altı:nOa. kalıandr, 'I. _ 

Bı•n.:PJ', 8 - R~ ~ü. 9 -
ENin üstilnd•.' buhı.nu". 

Dünkü Bulxaca.m.;%111 
Halledllmt, Şekli 

ı 2 3 4 s 6 1 a 9 
lZARAR SA 
2lLE ORADA 
!YASAK.LAM 4 A.,.- L AlVIE•A 
5NAME.APJŞ 

6 ceMATı·LI 
7 K E M

1
• B A. K~R 8 AL 0 1 . NA C 

9 RIE vl ı R\ ~AF 
Alacak ver«ek ila.r. 

Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 912/90 
Kasım~ Kulaksııı Kabristan 

sokak 3 n umaırada otuınnaJ<rta iken 
ölen Cen-aıniın!in t-erekesine mah
kemece ellur ulımıştu.r. İlan tari
hinden başlamak: üz0re alacak ,ve
recf'l< \'C'sa.ir suretle aliııkadarlar.ıı 
bir ay za:fınrla Beyoğlu Dördüncü 
Sulh Ilukı.ık Haltinıliğjıne müra- 1 
caat etmeleri müddetinde müra- · 
ca:ıt ~tın.İ)enler hakıkında K. :'\f. 
561, 569 uncu madddcri hükiinv
lerı tatbik edileceği i!iin olunur. 

(4119) 

Stıhıı;; ve Başmuh1~r!ri Etem İızet 
Benice - NeşrLy "l Dırektönl 

Cevdet KAR4..BiLGİ.f> 
SON U:LGRAF ~IATBAASI 

Mühürdar Klüb'ün "3512,, No. lu Cemiyetler 
Göre Muaddel Ana Nizamnamesi 

Kanununa 

1 - Kiübün ad1: Mühürdar K lübüdür. 
K<id:ılkoy iskelesi cn'lıTınıda Mu v;ıkıkithanc cadd,>siıı<le •18• No. lu 

ki<a :ıe tutulmuş •binada faaliyet ie bu!unur. 
2 - Klüp efradı arasında teyit ye tcS::Si muhadenete ve lü.

zoo u11da umuru lhayriyeye dela ı.et ve muanmete mah.sus içtimai 
hir m<ııhfel ohıp her tiirlü siya6İ mübaha~ ve münakaşa kat'iyen 
yasaktır. 

:ı Klübıln müc-ss:s!er: atide k' zevattır. 
İstörlı:ıul Meb'usu· Salfı.!ı Cim ooı. 
Dr. • : Bay Hüseyin s~~t Yalçın. 
Scrr:.ıı~n • : Merhum Sabri Toprak. 
S<-hi.l 5,!ıbiye Rei•. üdclıadan merhum Cer.::.bı Şahabettin. 
Erkanı Hanbiyc 11irıılaylarınd a-n merhum Zeki B. 
4 - Kl.üp &zasi daimi ve mu vakkaı olarak iki kısmırjır. Ad-et· 

len mahdcıt dl'ğ,.dir. 
5 - Klübc aza kaydolunabil mek i~in 18 ya':ını bi~b:mi:; VE :ne

deni h~l'.ere sahip olm2!< şarttır. 
Kavıt ye kabul usuJ.ü da:ıni il zarlaıı ik' zat.n namzedi heyeti 

idare)<: yazı i!e !Zklif cylemele ri suı·ctiyle başlar idrıre heyeti 
tekJ;.fi bi-lmüıakere nam~etliğin ilanına- ı-kseriyetle karar veriT6e, 
tekLf eckn1erin imz.a~iyle birlikte tek.lifoam<-yi klüibüıı sôlo"t'una 
tah>k et1irfr. Bir hafta nihayetin de in<tiha.p ve kabule dair bir Ş:
kiivet ve itiraz vaki o>maz veyahut vaki ol.acak it.ra.z ware heye
tince varit görülıır:~ı>;e o zat idare iheyetinin elıser yeti arasiyle 
kliıbe !>w l<ıı.vd«lilir. 

6 _ Mebu~lar ve Valilık ve sefaret ve onlu kuır.a'1danlı/;<; gi
bi memuriyette b!lfiil buluııml lıar ve rnaba!Hn idare an::ri gibi 
zevut muamelıeyı intihnbiyeye tal:ıi olmay1p klübe dc-vam arzu 
e<k·rlen:e yazı ile heyeti idareye vaki ol~cak talepleri üz<>r'ne dal
ımı ı>za adadına dahil olabilirler ancak bu g.bi zc,·at ta dubuliye
yj ve mutat a:;lık taksitleri tedi yelerile mükellf<ftirlc-r 

• 7 _ Muvak.kat tııza, İstanbul da mukim ohnavıp tasradan mioo 
fire<ten ge!nıiş zevattır. Bu gibi zevat bulundukları aylık ta ':s'\.leri 
tediye ile mükelleftirler. 

8 - Kliiıbün seneyi maliyesi Temmııızoo ipti<lasmdan başlar. 
9 - Klübiin v&ridatı, duhuliye ve ayhk tak.sitJ<er ile yasak olmı

yan ayunlardan alınacak ücret v.e aza tarafından vaki olacak te
berrüattan ibarettir. 

ıo - Kli."i>ün kaıbul edilen aza bir d<'fa~·a mahsus olmnk ü~ere 
10 J..?a dıılhı.ılLye ve klühilıı daimi a7.asındar. bulunduğu müddet
çe ;,,,r ııy bir lira tak.;it vermek le mükel'dtir .Duhuliye ve aylık 
t<ık,ıtleri idar<• lı eli tezyit veya tenkis edcbJır. Ye m z.kı'.ır he· 
ve+ (l,,huh'e'· de tccıle .ıalihiye !tardır. 
- ıı - Ayl~ taksitlnı iki ay üstüs•c vem-.e,f'n ,.e vaki taiep 
ü~nne yıne veımı~mekte taa.Jl fil ve ısrar eden ~za l-ıiç bir i•icaz 
hakkı olmamak ~rtile mil3tağfa addedil.r. 

12 - MlJ\lakkal<'n klüibe devam etmek istiyen uvot daimi aza· 
can bir:nin delalet ve kefaleti ve idace heyetintlı;n iki zat.n rnza
s.r.ı havi kart ile muvakıkat ~ ~a kabul olunabilir. Muıvakkat 
kartlar oo beş gü.n için verilir. B jr o krdar daha temdit oluna•bilir. 
il<nci tcmditte bir aylı.k t.ak.;;iti vermesi liızmndir. 

13 - Kliibün idaresi idare he yetine mevdııdu~. Mezkı'.ır heyet 
yro; kılşi<lcn mürekkeptir. 

14 _ id<ı.re heyeti umınni hey etin !'-:;kal i.ld sülüsü tarafından 
yedıı;;_ asli ve üo;ü de yedek ota rak intihap e<lılir. Fın çok r9 al<1.n 
yedi zat ıda~e JıEyetini teşkil e dıip bunlar kendi a.ralarından bır 
:res bir ikinci reis bir k:fı.tip ve b'.ril'i mühasclıet:! intihap edPr!er. 

idare ~vetinin müddet; bir senedir Gelecek nese de tecditlen 
intilı..;ıp1arı ca .ıxlir. 

t. ı;ha:ııı müteakp yeni idare heyetıııin Jıüviytt1er ikanl('\gf!'h 
acrCS:.Cri bükilmcti malıal'liyeye bildirilir 

15 - İdare heyeti on beş gün de bir kere mıı'lta7nmar ve ca
bmda re s tarııf:ndan vaki davet üzcril'.e hc-r hangi bir zamanda 

içL-nıa eder. 
İd-are heyt."!i i:Pu kuyudatı t ııtmaga moobur<lı:r 
A - AZA Dfil'IERİ: 
Klü.be g.renler:n hüviyetleri, kliiıbe girim tarıhiHi aylık veya 

Y•llık aidat hesapları bu deli:e.ı·e yazıJıı,-. 
B - KARAR DEFTERİ: 
İdare heyetinin kararları tarih Ye nuınıara S'rasılco 'bu deftere v:v 

zılıı·. Ve kararlanın altı iı:ıa tara ııı.d~n imza edil r • 

C - GELEN VE GİDE."' EVR A:K DEFT.ERLE.Rİ: 
Evrak tarih ve numara sırasi yle bu d('flere ka)"lt ve gelrr. • vra 

kın a.sılllırı v~ gönderd<enlıerin m iis\:cttt'IC>ri bu tarih ve numaralar 
altında On:>ya.~ında s-aklanır. · 

D VARİDAT VE SARFİYAT DEFTERU:Rİ: 
Klüp namına alınan bütün p ara'.arın alınd;k'.arı •e sarfo!unan

larn da verildik!t"ri yerler sarih olarak bu ddterlcrde g&t"""·'· 
Varicıat dıp kO<,:J;nları '"" müsel ,eı nı.anaraiı makbuz nıukı.İlıi'.r.· 
de alınıT Ye sarfiyatta e-vrakı mü sb;ıc k> Y:J4'.lıl .... G<'rek dip koçan
ları v<e gt·r.:•k evrakı sarf""" sa klanır 

E ~ HEYETİ UMUMi'ı'EYli ARZEDİL"l'.Il:K ÜZERE PI..A~ 
ÇO VE KATİ HESAP: 

16 - İdare heyeti üzasından hi.ri bilıi mazeret üc defa nıü'.e 
akip i<;timolarda bulunamruz ve yahut hc·rha:ı<gi seb~p ve suret 
le in filli ocerse mfö,iafa adde dilip yerine yedek azadan eıı.;olı 
rey sa]ıi;:ıl r.;;ll aza meya«ıma geç er. 

17 - İdaıı:e heyeti azaısı tama men i<;tima ettikleri halde ekseri· 
yeti mutlakayı ara ile ml>karre rat ittihz olunur. Hasbelrnı ure 
azad:m dördü içtima ettiği hal<l c itt:fakla Ye dörtte:ı fazla mev· 
oot olursa dördünün ekııeriyetHe karar ıttmhaz olunur. Azaıclan bi· 
ri talep ederse reyler hafi ol:ıa-a'k verilir. 

18 - Umuru idarenin hüsnü cere:yamnı tenıin için W,;t,;.rl 
liı7.i.me :ittitıazı ve vaiidat ve ma sari.fatın suretıi tayin ve tesl>iti 
ve sarfı ve dahıi'll talimatnamen L., tadili, m.iistahdcminin ücretle· 
rinin taikrlicr ve tayini ve sair bil ı:üımle husu.sat münhasırar. idare 
heyetine aittir. 

19 - idare heyetiniu müsaa deı.i olnıak6.zm kulüp salonJ,,r •n
da hiç bir şey neşrü ilan edileın eoı. 

20 - Heyeti wnumiyece in t'.hap edilecek iki zat he.;a.t::ı<t.ı 
mürnka.be edecektir. 

HEYETİ UMUMİYE 
21 - Heyeti wnumiye kulübün iızayı daimesidn mccm~ur

dan müteşekkil olup ale!Me ve fe~·kallıde olarak içtıma ec.ler. 
Her iki surette ~ içtima günü \"'<? saati en az bir hafta evvel ku
lüp salonlarında tahriren ilan edJir ve !ızaya davetiye gönderi· 
lir ve içtlma gün'ii ve saati ve ruznamesi er. az iki gazete ile 
i11ın olunur ve manıalli hıi.iküme tiııe bildirilir. :Vlü tacel <ilin alde 
kvkrul.idc ıçtima için 3 giin en·el ill\n Ye d:>vet ,.e ihbı>r da caizdir. 
i~tima geri bvaıl:l.dığı takdirde en az üç gün C\'Yel fıza yen'den 
ça.ğırılır w geri bırkılma surc-tlerile yed içti: .aın tar~ü ruzı:ı;, 
Me ile beraıber iıki gazete ile ilan ' h;ııu:ımete c<> bil.dirilir. _ 1nu· 
mi heyet iıç'timnının bird= ziya de geri bırakl"ması caıiz deği• dir. 

22 - Heyeti ll'mumi)"er>i'"l iev kJli <le ıçtim~ına ait ruznam<'yl 
yalnı.z idare he)"Cti tayin" ve te;;blt eder anco'k mevcut fı.zan>..n en 
az yitıınllde biTi tarafından müza kereoi isc€tııilcn diger maddelerin 
rl!.l'Dıa!T:eye k"t>nması mecburid: r. 

23 - Umumi heyetin iıdi ve senevi içtimaı temmuz ayı içinde 
vuku bulur. Bu içtimada sabık heyeti idare hiltiıbün bir ı;er.elik 
ahva.Ji maJi~·e "" ;daôyesi ha·k hıd<ıki rapoliUıııu oki.i.l'. 

24 - Umumi heyeti içtimaı idare heyeti reisi Uırafından açı
laraık içtima nisabı anlaşıılmak üzere yoklama yaprl<lıktan sonra 
aza a.asından bic reis ,.e bir ve kili lüzumu karar katip seçilir 
ktim.a bu sınotle seçiler. reis ve va reis vekili tarafır..dan idare olu
nur. Za.bıt ve yazt işl.~rini kiıti4> !er ldare eder. Zabıtnameler ve 
mti1.t.001tz kararlar reis veya re;s n<lldli ve katipler imza edilt'rek 
saklanır. 

25 - Umumi heyetin fevkalade içti:r&ı idı:re heyetinin tak· 
dil'ıne D1\JK1ö.'\l"\'E!kiJ1'. Ancak aza y1 d:uın-ıed-en en az be~1,.e bit"in~ 
talı>bilc de fe\<kalfııde içtima akdi m€eburidir. 

ı6 - Uımımi heyet kararı ŞB)'a.'lı ka:buJ olabilmek içLn içtiıma· 
da daimi a=ıın i!<i sülüsiinün hrnıı.ın.t lazımdır. içtimada hazır 
bulunan wvat bu miıktara bıı.liğ olmazsa karar ittHıa::ı ahvali adi
yede 15 ve müstacel ahvalde 3 gün sor.raya talik ve her iki ha1-

Istanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonundan 
-de de 21 inci madde mud'oirıce muı;mc-le olunur. 15 veya 3 gü'l 
sonrra d.a nis&bı sülüsan hasıl olmazsa n:eveut azanın ekı,eıiyeu 

mut.lııkwle mukanı:rnt i.:tiihaz olunur. 
27 ·- UJrUmi heye1.te ekseriyhi ~ra ik karar wrılir. Reyi ha

fiye miiraca-.t ıçin mevcliıttan 10 zatın talebi kiifidir. Umumi heyet· 
te !ıerke.. bi:ızat rey vtrir. Vekaletle rey verHenıcz. Aidat şc-!ır:
yesinıi vermeınıİ'j olan aza heyeti umumiyede rey vermek hakkır.ı 
haiz. c?ei,'"lkhr. 
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28 T emmzu 1942 
18 00 

18.03 

18.45 

rn.uo 
19.lS 

19.30 

Pror-ımı ve ııem:ei<et SM• 
Ayarı. 

'-Iü . ..l;; R;wyo Salon Orkcoltra
sı. (\<"ı<>lOi»~I :\"'op ,'\;ii<ın) 
Mtizik: Fasıl Heı"eti. 

1 ..... .._,1~.1a (D· '!'."t.k>ş.11" 
1\-hızik l:o'ası. Hey'eti 
rn1nt İi:-=..!1':'f Kısmı. 

s.aatı). 

Pr"'l:r•-

Mı>rnlf'k·Pt Saat A.,yd!'l v~ Ajans 
liabc'rieri. 

19.45 Se-t>est 10 DAAJ<.a. 
19.55 J..lll0fk Koşına ''C SC'r.lD.i!t>r. 

20.15 RıWiY"<> G:ız.et~sl. 

20.-15 !\Hi. ... ik R,.lf'TlS '\"e Ih"Orllk'dan 
Danslar (P!.) 

21.0-0 Z•ı'<>.11t T-ab .:nı. 

21.10 Mtiz•k: Arya "" Lıroler. SôY
!iytn: Ruh. Su (Bas-Bariı.on); 

Piar.o: Pror. G. M-S.!~ovit.z, 

::ı.30 J~v~~mua (Ik.tısat Saaıa). 

21.45 l\.lu,.,;.;;: Kl.:ı ·ıt.lt 'l'ü.lik. J'\.fUz:ği 

ıs_ AşağHlaki hususat ancak heyeti wuımıi~ enin sala:ıiyet' 

dahilindedir. 
MÜRAKIP İNTİHABI 

A - ANA NiZAMNAMENİN 
B - HESABATIN TETKİKl 
C - BÜ'I'CENİN TASDİKİ 
D - KLÜBüN FESHİ 

TADİLİ 

28 - Klüp kendini fe~e karar vermcıc ıçıı~ 26 ıncı maddedeki 
nisabı elrneıiyetlıı vücudü lazım clır. Bıı suretle ekseriyet olamaua 
21 icci madde mucibince iki>ıci içtima için davet yapıLr. B;ı su 
retle de m('"~(ır nisap hasıl ola ma""a me\-cut azan n ad~Ji ne 
olursa olsur. fel"ih keyfiyC'tini::ı müzakeresi cı.iıxli.r. Ancak b · sil· 

retle yapılan içtima ve müzakere S<°'ll!Unda fesh ha'tkında karar 
vcr:>ıck mevcut iı:aPın 3 te ;.;.; sinin royinc mütcv· kkıftır. !şıbıı 
._ilinalarda hükumet ko:mfaerir.in huzuru ş::ırttır. 

3Q - Fwm haıldkında kaı ar verilirse heıyetı idarece tesbit edi· 
lecek bor.;!ar ve bina ki.ras;. kar('llığı tefrik oluııdl.lktan sonra 
klü1::ıi.in rınütclıa~i cşıya ve mefruş;ıtı K.ızılaıy veya Türk Hava Ku
rumu ernrin.ı terk olunacaıktır. 

~-·--- -
I'rvg.-arr.. (Ş,·': :\k"d Cem.;J). ı ... ------··----------------------, 

:::,ır;;f;,~~:u~~·~:;~ı;:;vev~j: rtv!Bt f Emfrycl!arı ve lim2nları işletme U. Maresi İlanları 1 
panış, 

Üsküdar Sulh Hukuk Hakimli
ğinden: 942/396 

Cemil: Beylerbeyi Hav-"2ll:ı;:ş:n
da C. eski 12 yeni 1, 19, 20, 22 
N o.lu köŞkıte mukim Prc<ıSes Fa t
mamn oğlu ye lbra.lıim Ta'iÇı oğlu 
Suplı:i tarafından aJ..,yhini.ze açı
hın izaioi ~yu da.vasının cari mah
kemesinde gösterilen adreste ol
m~dıg.nı2 eelpname meşrulhatın
-dan anlaŞlklığmdan ilanen tebli
gat-icrasına karaır veıilcrek yapı
lan iliiına rağmen de müracaat et
me<liğiniztlcn bu kere :M. G. ka· 
rarmın da 15 gün müddetle ila
nen robli.ğiııe maılikemece koırar 
vernrr.öv ve nıahkt;rr.e 15/8/942 
saat ona bMık:lmış olduğı=lan 
tebliğ m:ıkamma ka:m olmak ü
zere il:ıaı olunur. ( 4132) 

l\lubamme:ı bod<i' 31~0 Cüç l>n yüz y·rır:) li<"a olı>n 20-00 (;J.;. bin) k·lo 
D.,ı;ı.:ıııı 1x>yası 1kl.:..; kat (7. At<ı•t.>s. 1'142) CUmıı ctir>ü S>RI (14 ~~) on dv'1 

otuzda Haydısı!'p~ada Gar binası <i.-'lhi!i:nih".ci korr·~n ta tından aç~ ksil 
nEuliy];o satcır nll'ıacakt•r. 

Bu ife g\nırı'* Jstiyenleı<a 2M (>ki yüz otuz clöı"I) lira11k rr·nL':-' leın-' 

nat ve kanurıun tayin ettiği vesaik.le birltk.te eksiltme giL1U saat nr k d3- k.cJ'" 

mis;J'onR ml1ı-acia1Jaorı I~1.!n1d?r. 
Bu itie ait ~rtna.meh~r ~ondan paı.ı.s...z olcı:r~ da.ğ.tı:.ır, ... kta.dır. ('187:) 

A-;rupa ı.att,!J<la rr.er'i 251 No. ıu ta i!e 20 7.1942 don 
~L ta!'i!ıten mut(~ber ve bütıün scı\>'.)!ceye Ş"' ....... 'l?ll D D./251 

paj ta.:·if"si ihdas tdi!m~tir. Faı.!a. tafsilf,t k-;n ist.&~yonl::.ra 

Jidir. •014• «J79h 

itYbnrP-"'l TI" 1 gadJf 

!\o. lu yeni b r gf~ 
rr 'iro..cn~t edil --:ıe-

-
İstanbul 1-Java Mıntaka Depo Amirliğinden: 

Hava Birl'1tleri ~i,l&cı iç..n ~ orl b;n çift e: 1 ı! p _._ .la satın l :ıı:t" 
caıklır . .Ltekl,~crtn ka\'1 t.emı:n'l.-\ .tuıarı <lan J c... bı. b y..ız , ....... y, l}. ~- · !• 
M;ı.lrıtKiı.irl\;.gtinP ya4rar k makbuzları 1.P birHHrı S R 042 P"' rt.esi 5'1· f 
l 1 de Yenioo,...ı...'\har.e kai"ı; Wl'da. Bliyur\. K..nı,..*·an JJ<lnı ik.fncl kat No. 9, J 

~a llrıvz Sat;n Alına Kotr~"MtmCı lfıl ::z- J.1aı ı. c7$)()=' 


